
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАЛЕН ПОЛИМЕР НА BELZONA СЪС  
САМОСМАЗВАЩИ СВОЙСТВА 

Частите на машините и меха-
низмите често влизат в контакт едни с 
други причинявайки триене, което ги 
износва и поврежда. Когато се налага 
ремонт, конвенционалните високока-
чествени материали за възстановява-
не, независимо от своята ефективност 
в много отношения, не са идеални за 
целта, тъй като не притежават 
повърхнини с нисък коефициент на 
триене. 

Belzona® 1131 е двукомпонентен 
материал за ремонт и поддръжка, 
притежаващ самосмазващи свойства. 
Той има уникална микропорьозна 
структура за поемане и задържане на 
смазващия агент, което намалява 
триенето и износването в началния 
момент на задвижване. Belzona® 1131  
е идеален за много приложения, като 
например: 

• монтиране на ръкави на валове; 

• лагери; 

• втулки; 

• водачи; 

• плъзгачи; 

• фундаменти на тръбопроводи. 
 
Belzona® 1131 се свързва практически 
с всяка повърхност включително: 

• стомана; 

• алуминий; 

• мед; 

• фибростъкло; 

• неръждаема стомана; 

• стъкло; 

• бетон; 

• бронз. 
       При целият този избор от 
материали, Belzona® 1131  е  
първокласният продукт съхнещ при 
ниски температури и подходящ за 
динамични натоварвания (свързани с 
триене). 

РЪКАВИ НА ВАЛОВЕ ЛАГЕРИ 

ВТУЛКИ ПОВЪРХНИНИ ПОДЛОЖЕНИ НА 
ТРИЕНЕ 

ПЛЪЗГАЧИ ФУНДАМЕНТИ НА ТРЪБОПРОВОДИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELZONA
®
 СЕРИЯ 1000 – МЕТАЛНИ ПОЛИМЕРИ 

 

Лесна употреба: 
• Не се изискват специални умения и инструменти. Лесно нанасяне с 
апликатор и шпатула със специален дизайн (включени в комплекта) 
или чрез пистолет за шприцване; 

• Просто съотношение на смесване – просто смесете точното 
количество необходимо Ви в момента. 

 

Безопасна употреба: 
• Съхненето при ниски температури изключва опасността от пожар; 

• Няма свиване, разширение или изкривяване по време на съхнене. 
Поради това не възникват вътрешни напрежения в ремонтираните 
компоненти; 

• Превъзходни електроизолационни характеристики, които позволяват 
пълно изолиране на биметалната корозия там, където имаме 
разнородни метали. 

 

Универсална приложимост: 
• Поставя се тънък или дебел слой с едно нанасяне. Може да се нана-
ся на дебелини до 25мм включително и на вертикални плоскости; 

• Свързва се здраво с почти всяка повърхност влючително стомана, 
мед, алуминий, бронз, неръждаема стомана, ламинат от фибро-
стъкло, бетон, керамика и стъкло; 

• Формова се отлично по контура на повърхнината; 

• Машиннообработваем с конвенционални инструменти. 
 
Запазва постоянни характеристиките си при употреба: 
• Порьозната задържаща масло повърхност на материала минимизира 
триенето в началния момент на задвижване и намалява риска от 
задиране в случай на прекъсване на мазането; 

• Висока механична якост; 

• Висока температурна устойчивост; 

• Превъзходна устойчивост към много химикали включително неорга-
нични киселини, основи, въглеводороди, минерални масла, оксиди-
ращи агенти, растителни и животински мазнини, алкохоли, водни 
разтвори и емулсии.                                                
 

ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ

Изключителен дистрибутор на Belzona Polymeric Ltd. за България

9000 Варна, ул. “Ал. Дякович” 7

тел. /факс: 052 / 600 162, 630 172

office@senyltd.com

www.senyltd.com

� Диагностика
� Kонсултация
� Обучение на клиента
� Приложения

 

Предлага се в опаковки от 1 кг. 


