
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продуктовa характеристика 

Индустриално 
пастообразно 
покритие за 
защита от абразия 

 

 

 

Belzona
 
1811 и Belzona

 
1812 (Ceramic Carbide) са

двукомпонентни ремонтни и защитни покрития за
предпазване на повърхнини подложени на абразивно 
износване.   

 

Belzona 1811/1812 (Ceramic Carbide) ще: 

• Oпростят процедурите по поддръжката 

• Намалят необходимостта от резервни части 

• Защитят повърхността от абразия 

• Увеличат живота на оборудването 

• Подобрят безопасността с намаляване на 
огневите операции 

 

Belzona 1811/1812 (Ceramic Carbide) може да се 

полагат без използване на специални инструменти. 
Тези пастообразни продукти притежават висока 
адхезия към широк спектър от материали, изграждайки
безшевно и устойчиво на абразия покритие.  

 

ЦЕНТРОФУГИ 

ДЕФЛЕКТОРНИ ПЛОЧИ 

      Приложенията на Belzona® 1811/1812 
     (Ceramic Carbide) включват: 
 

• Циклони 

• Течки 

• Дюзи 

• Дефлекторни плочи 

• Центрофуги 

• Работни колела 

• Шахти 

• Тръбни колена 

• Протекторни плочи 

• Смесителни съдове 

РАБОТНИ КОЛЕЛА 

ТРЪБНИ КОЛЕНА  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belzona® 1811 / Belzona®
 
1812 

(Ceramic Carbide) са: 
 

Лесни за нанасяне 

• Лесни за смесване и полагане 

• Смесване и използване само на необходимо 
количество  

• Без необходимост от специални инструменти 
 

Безопасен  

• Полимеризацията при ниски температури 
осигурява пожаробезопасност 

• Без разредители 

• Без допълнителни агрегати или добавки при 
смесване  

 

Многофункционален  

• Бързата полимеризация осигурява скорошно 
връщане в експлоатация 

• Полагане на различни дебелини при една 
операция  

• Без свиване, разширение или изкривяване 
• Висока адхезия към повечето твърди повърхнини 

включително стомана и чугун 
• Възможност за финно оформяне на краевите зони 
 

Ефективен  

• Висока механична якост 

• Не корозира  

• Устойчивост на широка гама от химикали  

• Широк температурен диапазон на експлоатация 

• Абразивна устойчивост сравнима с  тази за 
базалта 

• Безшевно покритие 

 

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) 
  

ШНЕКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ 

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 

 

 

 

 


