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

Бързовтвърдяващ гъвкав 
ремонтен композит
Belzona® 2311 (SR Elastomer)  е двукомпонентен еластомерен 
ремонтен композит за гумени компоненти. Този 
бързовтвърдяващ материал позволява осъществяване на 
ремонтите при минимален престой на оборудването.

Belzona® 2311 (SR Elastomer) ще:  

•	 Опрости процедурите по ремонта

•	 Намали нуждата от резервни части

•	 Увеличи живота на гумените компоненти

•	 Намали престоите 

Belzona® 2311(SR Elastomer)  може да се използва както за 
аварийни така и за постоянни ремонти без необходимост от 
специално оборудване за гореща вулканизация.

Приложенията на Belzona® 2311  
(SR Elastomer) включват:  

•	 Повредени гумено траспортни ленти 
•	 Изолация на кабели
•	 Гумени покрития
•	 Разлепени гумени компоненти
•	 Плаващи шлангове
•	 Гуми на тежкотоварни машини 
•	 Работни колела на помпи
•	 Уплътнения
•	 Гумени ролки
•	 Гумени парапети

Гумени транаспортни 
ленти
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Изключителен дистрибутор на Belzona Polymerics Ltd за България.

Belzona® 2311
SR Elastomer

Belzona® 2311   
(SR Elastomer) e:
Лесeн за нанасяне 
•	 Лесно смесване и полагане

•	 Не изискват специални инструменти

Безопасен   
•	 Полимеризацията при ниски температури 

осигурява пожаробезопасност

•	 Без разредители

Многофункционален  
•	 Дълъг период на складово съхранение

•	 Висока адхезия към широк спектър от материли 

•	 Полагане на дебелини до 12,5 mm при една 
операция

•	 Непропускащите, многослойни, метализирани 
пликови опаковки обезпечават дълготрайно 
съхранение

Ефективен 
•	 Отлична устойчивост към скъсване, удърно 

въздействие и абразия

•	 Добра устойчивост към UV лъчи и атмосферни 
влияния 

•	 Висока химическа устойчивост

•	 Висока гъвкавост и до 450 % коефициент на 
удължение при скъсване

Гумени покрития 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
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