Информации за производот

Флексибилен систем за
репарација и заштита на
кровови
Belzona 3111 (флексибилна мембрана) е еднокомпонентен
паропропусен премаз кој не содржи ратворувачи. Се
користи за долготрајна репарација и заштита на сите
видови кровови.

Belzona® 3111

Флексибилна мемрана

Овој универзален премаз овозможува извонредна
отпорност на временски услови и отпорност на вода со
одлична заштита од инфрацрвени и UV зраци.

Belzona 3111 (флексибилна мембрана) го:
•

Поедноставува одржувањето на крововите

•

Овозможува долготрајна заштита 20 години +

•

Се врзува силно на сите типови кровни
подлоги

•

Ја следи сложената контура на кровот

Овој лесен монолитен полимерен премаз се врзува на
широк асортиман подлоги вклучувајќи филц, асфалт,
олово, цинк, бакар, стакло, бетон и цигла.

Стакленици

Одводни канали (олуци)

Апликации за Belzona 3111
(флексибилна мембрана) се:
•
•
•
•
•
•
•
•

Стаклени кровови

Стакленици
Одводни канали (олуци)
Опшивки (од лим – на оџак/отвор)
Споеви и рабови
Парапет ѕидови
Стаклени кровови
Оџаци и вентилациони канали
Рамни кровови

Опшивки (од лим – на оџак/отвор)

www.belzona.com
Belzona нуди решенија за вашите потреби за репарација и одржување.

Belzona 3111
(флексибилна мембрана)

Belzona® 3111

Едноставен
•

Лесно се нанесува со четка

•

Еднокомпонентен премаз кој не бара мешање.

Флексибилна мемрана

Безбеден
•

Нанесувањето не бара греење

•

Лесна апликација

Универзален
•

Ги следи комплексните контури на кровот

•

Високо еласичен, се адаптира на дилатациите на
кровот

•

Паропропусен, дозволува на подлогата да дише

•

Се врзува силно на многу подлоги

•

Тотално опфаќање на целата површина

Ефективен
•

Долготрајна репарација и заштита

•

Извонредна заштита од надворешни влијанија

•

Европско Техничко Одобрение

Тотално опфаќање на целата
површина Систем за репарација и
заштита

За повеќе инфорамции ве молиме контактирајте го вашиот локален Belzona представник.

КВАЛИТЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
Палетата на Belzona материјали се произведува според строги
критериуми за квалитет и заштита на околината во согласност со
интернационалните стандарди на ISO 9001:2008 и ISO14001:2004.
Belzona има глобална дистрибутивна мрежа од 140 дистрибутери
кои функционираат во 120 земји. Локална подршка е
обезбедена од обучени технички консултанти кои знаат да го
дијагностицираат проблемот, да понудат решение и да обезбедат
совет и супервизија на лице место 24 часа.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Belzona products are manufactured under an
ISO 9000 Registered Quality Management System
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