
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продуктовa характеристика 

Индустриално 
покритие за защита от 
ерозия/корозия и за 
подобрение на 
хидродинамичните 
характеристики 

 

 

Belzona
 
1341 (Supermetalglide) е двукомпонентно 

високоефективно покритие за подобряване КПД на  
оборудване за пренос на флуиди и за защита на 
металната повърхност от ефектите на ерозия и 
корозия.    

 

Belzona 1341 (Supermetalglide) ще: 

• Подобри хидродинамичните характеристики 

• Намалят нуждата от резервни части  

• Защити повърхността от ерозия и корозия 

• Увеличи живота на оборудването 
 

Belzona 1341 (Supermetalglide) може да се полага с 

четка или спрей и е подходящо за контакт с питейна 
вода.  Сертифицирано е по ANSI/NSF Standard 61 и 
удовлетворява изискванията на Британския 
инспекторат на питейната вода ( UK Drinking Water 
Inspectorate).  

РАБОТНИ КОЛЕЛА 

ИГЛЕНИ КЛАПАНИ 

         Приложенията на Belzona® 1341  
         (Supermetalglide) включват: 
 

• Помпи 

• Топлообменици 

• Водосъдържатели 

• Клапани 

• Тръби  

• Водни резервоари  

• Работни колела 

• Филтри и сита 

• Хидротурбини  
 

ПОМПИ 

ХИДРОТУРБИНИ   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belzona® 1341 (Supermetalglide) e: 

Лесeн за нанасяне 

• Нанасяне с четка или спрей 

• Продължителен период за работа след 
смесване 

• Смесване самo на необходимо количество 
 

Безопасен  

• Полимеризацията при ниски температури 
осигурява пожаробезопасност 

• Не замърсява околната среда 

• Подходящ за контакт с питейна вода 

• Без разтворители 
 

Многофункционален  

• Препокриване до 24 часа след полагане на 
първия слой 

• За потопено състояние във вода до 60°С 
 

Ефективен  

• Много висока адхезия 

• Отлична кавитационна устойчивост 

• Висока химическа устойчивост  

• Добри абразионни свойства 

• Подобрява хидродинамичните характеристики 
на системите 

  

 

ТОПЛООБМЕНИЦИ 

 

 

За по-подробна информация може да се 
разгледат и: 

 Belzona
® 
Product Specification 

(Спецификация на продукта) 
Belzona

® 
Instructions for Use 

(Инструкции за употреба) 
Belzona

® 
КNOW-HOW in Action 

 (Примери на приложения) 

Качествени продукти – Професионална консултация 

Продуктовата гама на Belzona е произведена при стриктен контрол на качеството и 
производствената среда със съблюдаване на международно- признатите изисквания на 
ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 . 
Belzona има създадена глобална дистрибуторска мрежа с над 140 дистрибутора в над 
120 страни по света. Локален сервиз се осигурява от обучен технически консултант, 
който ще диагностицира проблема, ще предложи решение и ще осъществи 24 часова 
консултантска помощ и супервизия на място при ремонтните операции.       

 

За контакт: 
 

СЕНИ ООД Варна 
тел/факс 052 698 606 
belzona@senyltd.com 
www.senyltd.com 


