
Индустриски премаз за 
заштита на површини 
од ерозија и корозија
Belzona® 1341 (Supermetalglide) е двокомпонентен систем 
за премачкување со високи перформанси кој ја подобрува 
ефикасноста на системите за манипулирање со течности и ги 
заштитува металите од ерозија и корозија.

Belzona® 1341 (Supermetalglide):  

• Ја подобрува продуктивноста при протокот 
на флуиди

• Ја намалува потребата од резервни делови

• Заштитува од ерозија и корозија

• Го зголемува работниот век на опремата

Belzona® 1341 (Supermetalglide) е премаз кој се нанесува со 
четка или шприцање и е погоден за контакт со вода за пиење. 
Сертифициран е од  ANSI/NSF Standard 61 и ги задоволува 
барањата на инспекторатот за вода за пиење од Велика 
Британија.

Примената на Belzona® 1341 
(Supermetalglide) вклучува:  

• Пумпи

• Топлоизменувачи

• Затворачи на топлоизменувачи

• Вентили

• Цевки

• Резервоари за вода

• Ротори

• Филтри и сита

• Ротори од турбини

Информации за производот

Вентили

Ротори

Пумпи

Ротори од турбини

www.belzona.com

Belzona® нуди решенија за Вашите потреби од репарации во одржувањето.

Belzona® 1341
Supermetalglide



Belzona® 1341  
(Supermetalglide):
Едноставен 
• Се нанесува со четка или шприцање

• Долго време на нанесување по мешање на 

компоннтите

• Се меша и употребува само потребната количина 

материјал

Безбеден 
• Стврднува на ниски температури при што се 

избегнува ризик од запалување

• Не е штетен за околината

• Погоден за контакт со вода за пиење

• Нема присуство на разредувач

Има разновидна примена 
• Нанесување дополнителен слој максимум после 24 

часа од премачкувањето

• Се употребува во вода до 60°С

Ефикасен
• Извонредна адхезија (врзување)

• Одлична отпорност на кавитација

• Исклучителна отпорност на хемикалии

• Добри особини на абразија

• Подобрени хидродинамички перформанси

Топлоизменувачи

Примена на KNOW-HOW технологија

Консултација Сервис 24/ 7/ 365

лице за контакт: 

Панче Настоски
тел: (02) 3076 347

моб: 076 49 30 49

e-mail: pnastoski.belzona@t-home.mk

Квалитетни производи – Техничка подршка
Палетата на Belzona производи се произведува според строги 
критериуми за квалитет и заштита на околината во согласност со 
интернационалните стандарди на ISO9001:2008 и ISO14001:2004.

Belzona има глобална дистрибутивна мрежа од 140 дистрибутери 
кои функционираат во 120 земји. Локална подршка е обезбедена 
од обучени технички консултанти кои знаат да го дијагностицираат 
проблемот, да понудат решение и да обезбедат совет и супервизија 
на лице место 24 часа.

www.belzona.com

Северна и Јужна Америка
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Азија и Океанија
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

Кина
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Европа и Африка
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

За понатамошни подетални информации обратете се на:
Спецификација на производот Belzona
Belzona Инструкции за работа 
Belzona KNOW-HOWIn Action

За повеќе информации Ве молиме обратете се кај Вашиот локален Belzona представник:
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