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

Многофункционален, 
композитен материал за 
ремонт с поносимост към 
вода и масло
Belzona® 1831 (Super UW-Metal) е двукомпонентен, 
композитен материал за ремонт на база полимерна система 
с подсилващ пълнеж от силициева стомана.

Материалът е напълно машинообработваем, с уникално  
свойство да изтласква флуида от повърхността и с 
възможност за нанасяне дори върху влажни и омаслени 
повърхнини.

Belzona® 1831 (Super UW-Metal) ще:  

•	 Залепва здраво към омаслени, влажни и 
ръчно подготвени повърхности

•	 Полимеризира под вода

•	 Опростява процедурите по поддръжката

•	 Предотвратява скъпите замени с нови части 
и детайли

•	 Намалява престоите

•	 Повишава безопасността поради липса на 
огневи действия

Приложенията на Belzona® 1831  
(Super UW-Metal) включват:  

•	 Стоманени конструкции потопени 
във вода

•	 Тръби с кондензация
•	 Течове на масло и флуиди
•	 Течове от фланци
•	 Канални връзки
•	 Спукани тръби
•	 Течащи резервоари
•	 Студено залепване на плочи
•	 Подложки 

Информация о продукте

Спиране течове по 
тръби

Студено залепване на 
плочи и дубльори

Уплътняване на връзки между 
различни основи

Спиране течове на масло



СЕНИ ООД
ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ

Диагностика

Консултация

Обучение на клиента

Приложения

9000 Варна, ул. «Ал. Дякович» 7

Тел./факс: 052 698 606; 630 172

belzona@senyltd.com 

www.senyltd.com 

Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.

Belzona® 1831
Super UW-Metal

Belzona® 1831   
(Super UW-Metal) e:
Лесeн за нанасяне 
•	 Лесно смесване и полагане

•	 Без необходимост от специални инструменти

•	 Смесване и използване само на необходимо 
количество

Безопасен   
•	 Нискотемпературното полагане осигурява 

пожаробезопасност

•	 Отлични електро-изолационни характеристики

•	 Без изпаряеми разредители

Многофункционален  
•	 Отлична адхезия към омаслени и влажни 

повърхнини

•	 Полимеризира под вода

•	 Напълно машинообработваем

•	 Формоване до точки контури

•	 Не се свива, разширява или изкривява

•	 Полагане с произволни дебелини

Ефективен 
•	 Защита от галванична корозия

•	 Не корозира

•	 Добра химическа устойчивост

•	 Отлична топлинна устойчивост

Уплътняване на фланци

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

За повече информация, моля обърнете се към Вашия регионален представител на Belzona:


