
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНО ЗАЩИТНО 

ПОКРИТИЕ СРЕЩУ ЕРОЗИЯ И КОРОЗИЯ ЗА 
НАНАСЯНЕ ЧРЕЗ СПРЕЙ 

От 1972  Belzona е в челните 
позиции при проектирането на 
ерозионно-корозионно устойчиви 
покрития и е изобретила уникална 
гама от защитни покрития, способни 

да устоят на температури до 180° С.  
За да се отговори на нуждите на 
индустрията за високотемпературна 
ерозионна / корозионна защита, беше 

разработен Belzona 1521. Нанася се 
чрез спрей за бързо покриване на 
големи съдове и оборудване. В 
допълнение - може да се полага при 

ниски темпертури дори до 5° С. 
Конвенционалните покрития, 

нанасяни чрез спрей, които са на 
базата на  разтворители или съставки 
с нисък вискозитет ,  имат ограничена 
температурна устойчивост.  В много 
случаи тези покрития са неприложими 
за употреба в системи с високо 
налягане, където има проблеми с 
рязката декомпресия. По аналогичен 
начин, защитните материали със 
стъклочастици не могат да издържат 
на температурата и налягането във 
високотемпературните среди. 

Belzona 1521 е специално 

създаден за нанасяне чрез горещ  
безвъздушен спрей, предлагайки 
отлична корозионна защита при 
високи температури и налягания. 
 Покритието осигуряват: 

• Антикорозионна защита в 
потопено състояние при 

температури до 150° С; 

• Отлична устойчивост на широк 
кръг от водни и въглеводородни 
смеси; 

• Устойчивост на високо налягане; 

• Устойчивост на бърза 
декомпресия; 

• Устойчивост на свиване и 
разширяване; 

• Устойчивост на пропарване; 

• Втвърдяване в процеса на  работа 

• Полагане при  темпертури дори до 

5° С. 
 
 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
СЕПАРАТОРИ 

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА ОБРАБОТКА  

ПОДГРЯВАНИ РЕЗЕРВОАРИ ГАЗОВИ СКРУБЕРИ 

ШЛАКОУЛОВИТЕЛИ  КРЕКИНГ КОЛОНИ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
BELZONA

®
 СЕРИЯ 1000 – МЕТАЛНИ ПОЛИМЕРИ 

 
Удобен за употреба: 
• Belzona 1521 е създаден за нанасяне чрез горещ безвъздушен 
спрей; 

• Полага се като единствено покритие; 

• Втвърдяване на материала в процеса на работа 

• Нанасяне при ниски (до 5° С) температури 
Безопасна употреба 
• Не съдържа летливи органични съединения, поради което не  се 
замърсява околната среда, елиминира се риска от пожар, намалява се 
риска от обгазяване; 

• Може да се тества за пропуски при нанасянето чрез електромагнитна 
дефектоскопия; 

• Случайно механично увреждане и пропуски при нанасяне се 
отстраняват лесно; 

• Подобрени цветови гами за по-добра видимост. 
Изключителни качества: 
• Не се деформира до температура 280 °С; 

• Свързва се с широк кръг от метални повърхности, работещи при 
високи температури; 

• Belzona 1521  e подходящ за употреба във воднни системи под 
налягане до 150° С; 

• Издържа пропарване и на повечето други процеси на почистване ; 

• Осигурява защита срещу широк кръг от въглеводороди и  
въглеводородни киселини като МЕА и MDEA. 

  
Други покрития на Belzona за антиерозионна/антикорозионна 
защита: 
Belzona  1341 за повишена ефективност до 60°С 
Belzona  1321 за употреба до 90°С 
Belzona  1391 за употреба до 120°С 
Belzona  1591 за употреба до 180° С 

 

Belzona Polymerics Ltd.  
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Диагностика 

Обучение на клиента 

Приложения www.senyltd.com 

office@senyltd.com 

тел. /факс: 052 / 600 162, 630 172 

Варна, ул. “Ал. Дякович” 7 

    ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ 

И зключителен дистрибутор на за България 

9000  

 

 

ПОДБЕРИ ПОДХОДЯЩО 
ОБОРУДВАНЕ ЗА НАНАСЯНЕ 
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