Produktdatablad
Snabbhärdande
komposit för
reparationer
Belzona® 1221

Belzona® 1221 (Super E-Metal) är en tvåkomponent
komposit för snabbreparationer, baserat på ett keram-/
stålförstärkt polymersystem. Detta fullt maskinbearbetningsbara spackel kan användas för permanenta
reparationer av metalliska material.

Super E-Metal

Belzona® 1221 (Super E-Metal) kommer
att:
•

Förenkla underhållsförfarandet

•

Minska behovet av reservdelar

•

Korta ned avställningstiderna

•

Minska antalet heta arbeten och förbättra
säkerheten

Belzona® 1221 (Super E-metal) kan appliceras utan
specialverktyg. Det har mycket god vidhäftning till de
flesta styva material och kan maskinbearbetas med
konventionella verktyg.
Detta mångsidiga reparationsmaterial rostar inte och
är resistent mot ett stort antal kemikalier.

Reparation av repade
hydraulstänger
Återskapande av gängor

Applikationer med Belzona®
1221 (Super E-Metal) omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Täta läckande inmatningsficka

Läckande rör
Repade hydraulstänger
Läckande tankar
Skadade gängor
Sprickor och gropar i gjutgods
Lagerlägen
Skadade elisolatorer
Ventilationskanaler

Reparation av säte för axeltapp

www.belzona.com
Belzona® har lösningen på Dina reparations- och underhållsbehov.

Belzona® 1221		
(Super E-Metal) är:

Belzona® 1221

Enkelt
•

Enkelt att blanda och applicera

•

Inga specialverktyg krävs

Super E-Metal

Säkert
•

Låg härdningstemperatur utesluter brandrisk

•

Utmärkt elektrisk isolationsförmåga

•

Lämplig för kontakt med dricksvatten

Mångsidigt
•

Fullt bearbetningsbart med konventionella
verktyg

•

Kan gjutas till exakta konturer

•

Applicera i tunna eller tjocka sektioner i en
operation

•

God vidhäftning till nästan alla fasta material

•

Ingen krympning, expansion eller
förvrängning

Effektivt
•

Hög mekanisk styrka på kort tid

•

Mycket god vidhäftningsförmåga

•

Snabbt återtagande i drift

•

Korroderar inte

•

God kemisk resistans

Kvalitetsprodukter – teknisk support
Produkter från Belzona® är tillverkade i enlighet med de stränga
kraven i de internationella kvalitets- och miljöstandarderna
ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Belzona® har ett globalt distributionsnätverk av över 140
distributörer i 120 länder. Lokal teknisk support ges av en
utbildad Teknisk Konsult som diagnostiserar problemet,
rekommenderar
lösningen,
tillhandahåller
24-timmar
fältövervakning och -rådgivning.

Isolatorreparation

För mera information, vänligen kontakta din lokala Belzona® representant:

För mer detaljerad information hänvisas till:
Belzona® Product Specification
Belzona® Bruksanvisning
Belzona® KNOW-HOWIn Action
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