Produktdatablad
Industriell beläggning för
skydd av utrustning som
arbetar vid höga
temperaturer

Belzona® 1391

Belzona® 1391 (Ceramic HT) är en tvåkomponent
ytbeläggning, som ger utmärkt skydd mot erosionkorrosion vid höga våttemperaturer; upp till 120° C,
kontinuerligt nedsänkt i vätska.

Ceramic HT

Belzona® 1391 (Ceramic HT) kommer att:
• Överträffa keramiskt fyllda epoxi system och
glass flake system.
• Förlänga utrustningens livslängd
• Förkorta avställningstiderna
• Skydda mot erosion- korrosion
Belzona® 1391 (Ceramic HT) kan också användas som
ett höghållfast lim för uppbyggnad och limning av
oregelbundna lastbärande mellanlägg.
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Applikationer med Belzona®
1391 (Ceramic HT) omfattar:
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Separatorer inom oljeproduktion
Kondensatpumpar
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Indunstare
Autoklaver
Skrubbrar
Värmeväxlare
Kondensattankar
Destillationsenheter
Absorptionstorn

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

Belzona® 1391 Ceramic HT
är:

Belzona® 1391

Enkelt
•

Enkelt att blanda och applicera

•

Härdar vid rumstemperatur

•

Finns som ett- eller tvåskiktssystem

Ceramic HT

Säkert
•

Kallhärdande, utesluter brandrisk

•

Lösningsmedelsfri

•

Är lämplig för kontakt med varmt (85°C)
hushållsvatten

•

God elektrisk isolationsförmåga

Mångsidigt
•

Utmärkt vidhäftning till de flesta rigida ytor

•

God vidhäftning bibehålls under hela
drifttemperaturområdet

Effektivt
•

Unik efterhärdningsfunktion aktiveras vid
förhöjda temperaturer, upp till 120°C

•

Klarar “Steaming Out“

•

Utmärkt kemisk resistens

•

Klarar snabb trycksänkning

•

Utmärkt resistens mot erosion-korrosion

Absorptionstorn

För mer detaljerad information hänvisas till:
Belzona® Product Specification
Belzona® Bruksanvisning
Belzona® KNOW-HOWIn Action
För mera information, vänligen kontakta din lokala Belzona® representant:

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.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Tillverkas enligt ett ISO 9000 Registrerad
Kvalitetskontroll Management System
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