Informacje o produkcie

Kompozyt polimerowy o
wydłużonym czasie utwardzania
przeznaczony do napraw,
odbudowy oraz modyfikacji
warstwy wierzchniej metali

Belzona® 1121

Super XL-Metal

Belzona 1121 (Super XL-Metal) jest dwuskładnikowym
kompozytem w postaci pasty przeznaczonym do
napraw i modyfikacji powierzchni, wzmocniony
dyspersyjnie stalą stopową z dodatkiem krzemu.
Łatwy w obróbce mechanicznej kompozyt Belzona,
zapewnia opłacalne techniki napraw mechanicznych.

Belzona® 1121 (Super XL-Metal):
• Ułatwia regenerację
• Zwiększa trwałość części maszyn
• Skraca czas wyłączenia urządzenia z ruchu
• Poprawia bezpieczeństwo – zastępuje  technologie
wysokotemperaturowe.

Belzona 1121 (Super XL-Metal) może być aplikowana
w warunkach podwyższonych temperatur oraz tam
gdzie wymagane jest dokładne nałożenie kompozytu
lub wymagane jest nałożenie dużej ilości materiału.

Korekcja błędów płaskości
i błędów kształtu
Odbudowa kołnierzy

Przykłady aplikacji Belzona 1121
(Super XL-Metal):
•

Przewymiarowane/zarysowane wały

•

Pęknięte, cieknące rury

•

Zdeformowane kołnierze

•

Oprawy łożyskowe, tuleje i obudowy

•

Pęknięte odlewy i występujące w nich
“rzadzizny„

Regeneracja wałów

•

Cieknące zbiorniki

•

Uszkodzone korpusy maszyn

•

Podkładki nośne

•

Skorodowane rurociągi

Regeneracja tłoczysk

www.belzona.com
Belzona zapewnia rozwiązania problemów w zakresie napraw i konserwacji

Belzona® 1121
(Super XL-Metal):

Belzona® 1121

Łatwość wykonania
•
•
•
•

Łatwość mieszania składników (1:1) i aplikacji
Nie wymaga specjalistycznych narzędzi
Wymieszaj i użyj tylko tyle, ile jest niezbędne
Długi czas na aplikację

Super XL-Metal

Bezpieczeństwo
•
•
•

Kompozyt nie przewodzi prądu elektrycznego,
izolator
Bezrozpuszczalnikowy
Utwardzanie w niskich temperaturach eliminuje
ryzyko pożaru

Wszechstronność
•
•
•
•
•

Brak skurczu chemicznego podczas procesu
utwardzania
Łatwy do uformowania
W pełni mechanicznie obrabialny przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi
Można nakładać cieknie i grube warstwy
podczas jednej aplikacji - duża tiksotropia
Znakomita przyczepność do powierzchni
różnych materiałów

Efektywność
•
•
•
•

Duża wytrzymałość mechaniczna
Wysoka przyczepność do większości
powierzchni
Nie ulega korozji
Chemoodporny

Spajanie „na
zimno” elementów
metalowych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z Konsultantem
Technicznym Belzona :

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW – POMOC TECHNICZNA
Produkty Belzona® produkowane są według ścisłych
wytycznych z zakresu jakości i ochrony środowiska, zgodnych
z międzynarodowymi wymaganiami ISO 9001:2008 i ISO
14001:2004.
Belzona posiada globalną sieć ponad 140 Dystrybutorów
działających w 120 krajach. Pomoc lokalna jest udzielana
przez wykwalifikowanych Konsultantów Technicznych którzy
zdiagnozują problem, zaproponują rozwiązanie i zapewnią 24
godzinny nadzór nad aplikacjami i doradztwo.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Produkty Belzony są produkowane w systemie ISO
9000 Registered Quality Management System

Copyright © Belzona International Limited 2012
This information has been translated by a Belzona Authorised Distributor.
Belzona is not responsible for the accuracy of the translation.

Wielka Brytania • USA • Kanada • Chiny

www.belzona.com

ZPD1111(PL)06/12

