Produktdatablad
Komposit med
högprestanda för
betongreparationer
Belzona® 4111 (Magma-Quartz) är en mångsidig komposit
för reparation och skydd av betong och stål. Produkten
kan även användas för injektering och ger extremt god
vidhäftning och hållfasthet mot nötning, slag och många
kemikalier.

Belzona® 4111
Magma-Quartz

Belzona® 4111 (Magma-Quartz) kommer
att:
• Förenkla underhållsförfarandet
• Korta ned avställningstiderna
• Reducera antalet dyra ombyggnader
• Minska säkerhetsriskerna
• Medföra långtidsskydd
Belzona® 4111 (Magma-Quartz) är idealiskt anpassat för
reparationer av horisontella ytor utsatta för torr- slitage
och vibrationer men kan också appliceras på vertikala
ytor upp till en tjocklek av 6 mm. Mycket god vidhäftning
till de ﬂesta material, t ex betong, tegel, marmor, sten,
stål och andra metaller.

Trappor

Lösa räcken

Applikationer med Belzona®
4111 (Magma-Quartz) omfattar:

Uppbyggnad av rännkanter
Kanter i expansionsfogar
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Golv
Ramper
Trappor
Gångvägar
Golv i kemikalielager
Lastramper
Maskin-/produktionsytor
Uppbyggnad av rännkanter
Mittgångar
Kanter i expansionsfogar
Lösa räcken

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

Belzona® 4111 (Magma
Quartz) är:
Enkelt

Belzona® 4111

•

Enkelt att blanda och applicera

•

Inga specialverktyg krävs

•

Blanda och använd endast den mängd som
erfordras

Magma-Quartz

Säkert
•

Inga ångor från lösningsmedel

•

Ingen brandrisk

•

Godkänd för kontakt med livsmedel

•

Uppfyller kraven angående tillfällig
livsmedelskontakt enligt U.S.D.A.

Mångsidigt
•

Skarpa kanter kan erhållas

•

Klarar gångtraﬁk efter endast fyra timmars
härdning

•

Kan färganpassas

•

Hällbar konsistens eller som murbruk

•

Extremt god vidhäftning till betong och
metaller

Effektivt
•

Mycket hög mekanisk hållfasthet

•

Ingen krympning oavsett skikttjocklek

•

God kemisk resistens

•

Klarar frost och minusgrader

•

Absorberar inte vatten eller kemikalier

•

Motståndskraftig mot miljöattacker

Utsatta golvytor

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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