Produktdatablad
Skyddande beläggning
för ytor nedsänkta i
vätskor
Belzona®
5811
(Immersion
Grade)
är
en
tvåkomponent
lösningsmedelsfri
beläggning
för skydd av metalliska och ickemetalliska ytor
nedsänkta i vattenlösningar.

Belzona® 5811
Immersion Grade

Belzona® 5811 (Immersion Grade)
kommer att:
• Ge effektivt långtidsskydd
• Förlänga livslängden
• Förkorta avställningstiderna
Belzona® 5811 (Immersion Grade) är en coating
som ger mycket gott skydd mot saltvatten, syror,
alkalier, alkoholer, kolväten och den yttre miljön.
Appliceras med pensel eller sprutas. Produkten har
god vidhäftning mot nästan alla rigida material, t ex
gjutjärn, rostfritt stål, mässing, koppar, betong, trä,
glasfiber och aluminium.

Invallningar

Cisterner

Applikationer med Belzona® 5811
(Immersion Grade) omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sedimenteringsbassänger
Vattenkammare

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

Invallningar
Tankar, cisterner
Vattenkammare, scrubbers
Kyltorn
Rörledningar
Pumpar
Betongsumpar
Rör i tubvärmeväxlare
Stål- och betongpelare
Dammluckor

Belzona® 5811 (immersion
Grade) är:
Enkelt

Belzona® 5811

•

Enkel att applicera

•

Appliceras med pensel eller sprutas

•

Klarar de mest krävande förhållanden med
endast ett tvåskiktssystem (totalt 0,5 mm).

Immersion Grade

Säkert
•

Lösningsmedelsfri

•

Låg härdningstemperatur utesluter brandrisk

Mångsidigt
•

Effektivt på stål och andra metalliska material

•

Lika effektivt på betong och tegel

•

Härdar under kalla och fuktiga förhållanden

Effektivt
•

•

Mycket god kemisk resistens mot t ex:
havsvatten, råolja, etanol 10 %, svavelsyra
20 %, saltsyra 10 %, vätebromid 10 %,
kvävekaliumhydroxid, etylacetat, metylacetat,
etylenglykol, ammoniak 20 %, dietanolamin
och kolväten.
Mot galvanisk korrosion

Rörledningar

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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