
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКРИТИЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ 

НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ ПРИ 
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 

Неорганичните киселини са една от 
основните причини за корозия в 
индустриалните производства. 
Независимо дали е разплискване или 
разлив по време на обработка или 
технологичен процес, повечето 
метални  и бетонни повърхности бързо 
се разрушават от контакта с тези 
химикали. 
 

СЕГА 

 

Belzona®  4341 разширява гамата от 
продукти на Belzona® , които 
решават проблеми в зони на 
производството, работещи при високи 
температури. Благодарение на  
процеса на допълнителна 
полимеризация се осигурява 
изключителна защита от горещи 
неорганични киселини. 
За постигане на оптимален резултат 
допълнителната полимеризация 
трябва да се извърши преди 
покритието да се върне обратно в 
производствения процес, но за 
повечето приложения, уникалната 
химическа структура на  продукта 
позволява тази процедура да се 
извърши на място. 
Чрез използване на напълно нова 
система от смоли, които  катализират 
в зависимост от концентрацията на 
химикала, излагането на киселинни 
въздействия  води до допълнително 
уплътняване на структурата на 
покритието. Това формира 
непропусклива за вода и киселини 
бариера на повърхността на 
покритието. Освен това,  внимателно 
подбраните киселинно-устойчиви 
пълнители се свързват здраво в 
рамките на плътната полимерната 
решетка. В следствие на това 
Belzona®  4341 е перфектния избор 
за приложения  при високи 
температури, които включват контакт 
с органични киселини. 

ПОМПИ  ПОСТАМЕНТИ 

КАНАЛИ ЗОНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 
ХИМИКАЛИ 

ОБОРУДВАНЕ  УТАЙНИЦИ 



 

BELZONA 4000 -СЕРИЯ  МАГМА ПОЛИМЕРИ 

 
ЛЕСНА УПОТРЕБА 
• Няма необходимост от специални умения или оборудване 
• Лесно се нанася с четка или апликатор 
• Безшевно монолитно покритие 
• Цветна диференциация  на слоевете за лесно полагане без 

пропуски 

 
БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 
• Без разтворители 
• Без риск от пожар 

 
ПРОВЕРКА 
• Възможна е проверка по искров метод за кухини, шупли и 

дефекти при нанасянето. 
• Случайна механична повреда или дефект при нанасянето се 

отстраняват лесно. 

 
УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
• Трайно се свързва с почти всички повърхности включително 

метал, бетон, фибростъкло, тухли, плочки и стъкло. 
 

Отлични резултати: 
 
• 75%  сярна киселинa           до 90˚С  
• 98%  сярна киселина           до 60˚С  
• 36%  солна киселина     до 60˚С  
• 40%  фосфорна киселина     до 60˚С  
• 40%  азотна киселина     до 20˚С 

 

Kонсултация 
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Диагностика 

Обучение на клиента 

Приложения www.senyltd.com 

office@senyltd.com 
тел. /факс: 052 / 698 606, 600 162 

Варна, ул. “Ал. Дякович” 7 

ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ

Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd. за България 

9000  


