Produktdatablad
Industriell
ytbeläggning för
skydd mot erosion
/ korrosion

Belzona® 1321

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) är en tvåkomponent
ytbeläggning med hög hållfasthet som skyddar
metallytor utsatta för erosion / korrosion. Denna
coating är utvecklad för användning vid kontinuerlig
vätskekontakt för temperaturer upp till 60°C.

Ceramic S-Metal

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) kommer
att:
•

Förenkla underhållsförfarandet

•

Minska behovet av reservdelar

•

Skydda mot erosion / korrosion   

•

Förlänga livslängden

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal) kan appliceras utan
specialverktyg och har mycket god vidhäftning mot
många olika material. Denna mångsidiga polymeriska
coating korroderar ej och har utmärkt resistans mot
många olika kemikalier. Denna produkt kan också
injiceras som lim, höghållfast utfyllning av spalter eller
som shimsmaterial.

Skyddar svetsfog

Värmeväxlare

Applikationer med Belzona®
1321 (Ceramic S-Metal)
omfattar:

Impeller
Vattenkammare
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Centrifugalpumpar
Ventiler
Vakuumpumpar
Tankar, processkärl
Scrubbrar
Värmeväxlare
Löphjul, impellrar
Vattenjetmunstycken
Gavlar till vattenkammare
Flänsytor
Rörböjar
T-stycken

Belzona® har lösningen på Dina reparations- och underhållsbehov.

Belzona® 1321 			
(Ceramic S-Metal) är:

Belzona® 1321

Enkelt
•

Inga specialverktyg krävs

•

Kan appliceras med pensel, applikator eller
injiceringspistol

•

Blanda och använd endast den mängd som
erfordras

Ceramic S-Metal

Säkert
•

Låg härdningstemperatur utesluter
brandrisk

•

God elektrisk isolationsförmåga

•

Lösningsmedelsfri

•

Är lämplig för kontakt med dricksvatten

Mångsidigt
•

Ingen krympning, expansion eller förvrängning

•

Extremt god vidhäftning till nästan alla fasta
material t ex stål, aluminium, koppar, mässing
och glasfiberförstärkt plast

Effektivt
•

Extremt god motståndskraft mot erosion och
erosionskorrosion

•

Mycket god kemisk resistens

•

Hög kompressionsstyrka

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.

Flänsytor

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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