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Belzona® осигурява решение за ремонт и поддръжка на Вашето оборудване.

Индустриално покритие за 
корозионна защита  при 
високи температури
Belzona® 1591 (Ceramic ХHT) е двукомпонентно 
висотемпературно покритие за защита от въглеводородни 
и водни разтвори, както и  пара при високо налягане и 
температури до 180°С.

Belzona® 1591 (Ceramic XHT) ще:  

•	 Опрости процедурите по поддръжката

•	 Намали престоите 

•	 Осигури отлична защита от ерозия и корозия

•	 Увеличи живота на оборудването

Belzona® 1591 (Ceramic ХHT) притежава много висока 
устойчивост към корозия и ерозия при високи работни 
температури, поради уникалния си механизъм на бинарна 
полимеризация. Този механизъм позволява полагане 
и първична полимеризация при нормални околни 
температури с  допълнителна вторична полимеризация 
по време на експлоатация в работни условия при високи 
температури.

Приложенията на Belzona® 1591  
(Ceramic XHT) включват:  

•	 Сепаратори 
•	 Топлообменници
•	 Реакторни съдове
•	 Регенератори
•	 Помпи
•	 Абсорбери 
•	 Скрубери 
•	 Възвратни резервоари
•	 Корпуси на парни турбини
•	 Дестилационни устройства
•	 Изолационни шибъри

Топлообменици

Корпуси на парни 
турбини
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Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.

Belzona® 1591
Ceramic XHT

Belzona® 1591  
(Ceramic XHT) e:
Лесeн за нанасяне 
•	 Лесен за смесване и полагане

•	 Позволява полимеризация при работни условия 

•	 Полагане като еднослойна система

Безопасен   
•	 Може да се тества за наличие на пропуски и 

дефектите в положеното покритие с искров метод 

•	 Без разредители

Многофункционален  
•	 Висока адхезия към широк спектър от метални 

повърхнини

•	 Запазва адхезия при високи температури

•	 Подходящ за използване при системи с вода под 
високо налягане при180°С

•	 Инцидентни механични повреди и такива по  
време на полагане са лесно отстраними

Ефективен 
•	 Устойчив на циклични промени в температурата

•	 Устойчивост към прорязване с пара 

•	 Отлична химическа устойчивост към редица 
химикали

•	 Устойчивост на високи налягания 

•	 Корозионна защита в потопено състояние при 
температури превишаващи дори 180°С 

•	 Издръжливост към бърза декомпресия

•	 Висока устойчивост към подкожушване 

Сепаратори

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 
ISO9001:2000 и ISO14001:2004.

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.
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За по-подробна информация може да се разгледат и:
Belzona Спецификация на продукта
Belzona Инструкции за употреба
Belzona KNOW-HOWIn Action
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