
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w Warsztatach Naukowo-Technicznych

Zgłaszamy udział przedstawiciela naszej firmy w ww. warsztatach: /prosimy o czytelne wypełnienie/

Prosimy o przesłanie karty uczestnictwa faxem 33 810 02 29
lub na adres: kumman@kumman.com.pl do dnia 15 marca 2018

Ilość miejsc ograniczona.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

pieczęć firmowa miejscowość i data

imię i nazwisko e-mail numer telefonu

1

2

3

4

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
(Dz. U. Nr 133, poz. 833) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie mo-
ich danych osobowych przez Belse Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, ul Szyprów 17, NIP: 
5471968086 , KRS: 0000147087 (Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej), lub podmioty 
działające na jej zlecenie - w celu i zakresie związanym z otrzymywaniem prze-
ze mnie informacji handlowych, a także w celach promocyjnych, marketingowych  
i statystycznych. Tym samym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Belse Sp. z o.o.  
w Bielsku-Białej informacji handlowych dotyczących produktów i usług tej spółki. 
Zastrzegam sobie prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich popra-
wienia.

Lista uczestników

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.  Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.

TECHNOLOGIE KOMPOZYTOWE BELZONA W OKRĘTOWNICTWIE
22 Marca 2018, Aula Akademii Morskiej, Gdynia



PROGRAM WARSZTATÓW

1. Modernizacja i modyfikacja powierzchni kompozytami polimerowymi Belzona
• naprawiony wał – lepszy niż nowy! 
• wykonanie i naprawa elementów elastycznych – łatwo wykonać –trudno zniszczyć 

2. Kompozyty Belzona w technice okrętowej
• ochrona przeciw erozji kawitacyjnej 
• naprawy  elementów elastycznych wykonanych z gumy, naprawy gumowego poszycia okrętów
• podlewka kompozytowa Belzona 7111 – silniki okrętowe 

3. Wykonanie powłok zwiększających sprawność elementów przepływowych 
• modernizacja i naprawa napędów strugowodnych, dysz Korta,  elementów steru i śruby okrętowej.

 Przerwa kawowa

1. Technika spajania technologicznego „na zimno”
• wzmocnienie konstrukcji , poszycia kadłuba i pokładu oraz zbiorników metalowych – szybko i bezpiecznie 

2. Gdzie beton nie może, tam Belzona pomoże
• pęknięte fundamenty i inne betonowe elementy – jedna doba wystarczy na naprawę uszkodzeń   

i  osiągnięcie pełnej wytrzymałości 
• posadowienie i kotwienie maszyn  -  krótsze kotwy i mniej drgań.
• styk metal/beton – zwiększenie trwałości i obciążalności szyny stałej lądowego podnośnika okrętowego 

3. Powłoki kompozytowe Belzona,  przeciw korozji i dla higieny
• a.ochrona przeciwkorozyjna w roztworach agresywnych – „gruboskórność” cienkiej powłoki
• b. powłoki specjalne – czysto, sucho i bezpiecznie 

 Przerwa kawowa

Zwiedzanie laboratorium mechanicznego Akademii Morskiej 

Lunch

Atrakcja muzyczna - koncert. 

9:15-10:15

10:30-11:30

9:00

10:15-10:30

11:30-11:45

11:45-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

Rozpoczęcie Warsztatów

Belzona w okrętownictwie cz. I - Roman Masek, Dyrektor Techniczny  Belse Sp. z o.o.

Belzona w okrętownictwie cz. II - Roman Masek, Dyrektor Techniczny  Belse Sp. z o.o.
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