Produktdatablad
Komposit för
reparation
av erosions-/
korrosionsskador

Belzona® 1311

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) är en tvåkomponent
komposit för reparation och skydd av metalldelar
utsatta för erosion / korrosion.

Ceramic R-Metal

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) kommer
att:
•

Förenkla underhållsförfarandet

•

Reparera skadad utrustning

•

Skydda mot erosion / korrosion

•

Förkorta avställningstiden

•

Minska behovet av reservdelar

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal) är ett ej
maskinbearbetningsbart
reparationsspackel
som
enkelt kan appliceras för hand på skadade metalldelar.
Spacklet kan även användas för limning och/eller
skapande av oregelbundna shims.

Värmeväxlare

Vattenkammare

Applikationer med Belzona®
1311 (Ceramic R-Metal)
omfattar:

Vattenjetmunstycke
Spjällventil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propellrar
Spjällventiler
Värmeväxlare
Rörböjar
Centrifugal- och turbinpumpar
Gavlar till vattenkammare
Bogpropellrar
Vattenjetmunstycken
Löphjul, impellrar
Injektorer

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

Belzona® 1311 			
(Ceramic R-Metal) är:

Belzona® 1311

Enkelt
•

Inga specialverktyg krävs

•

Enkelt att applicera med spatel

•

Enkelt blandningsförhållande

Ceramic R-Metal

Säkert
•

Låg härdningstemperatur utesluter brandrisk

•

God elektrisk isolationsförmåga

•

Förhindrar galvanisk korrosion

Mångsidigt
•

Kan gjutas till exakta konturer

•

Ingen krympning, expansion eller förvrängning

•

Applicera tunnt eller tjockt i ett moment

Effektivt
•

Extremt god erosions-/
korrosionsmotståndskraft

•

Exceptionellt god vidhäftning till alla metaller

•

God kemikalieresistens

•

Korroderar ej

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.

Injektorer

För mera information, vänligen kontakta din lokala Belzona®

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