
Скали

Лабави огради

Канали и решетки

Дилатациони споеви

Belzona® 4111
Магма-Кварц

Високи Перформанси
Репарација на бетон / 
композит за надоградување
Belzona 4111 (Магма-Кварц) е повеќенаменски композит за 
репарација за реобликување, надградување и заштита на 
бетон и камена ѕидарија.

Овој универзален материјал исто така може да се употреби 
за исполнување и врзување. Нуди извонредна отпорност 
на хемикалии, абразија и отпорност на удар. 

Belzona 4111 (Магма-Кварц) ги:

• Поедноставува процедурите на одржување

• Избегнува скапи структурни реконструкции

• Ги намалува ризиците за безбедност

• Нуди долготрајна заштита

Belzona 4111 (Магма-Кварц) е идеално прикладен за 
репарација на хоризонтални површини изложени на 
абразија, удар и вибрации, но исто така може да се нанесе 
и на вертикални подлоги со дебелина до 6mm. Се врзува 
силно на многу површини како што се: бетон, цигла, 
мермер, камен, челик и други метални подлоги.

Апликации за Belzona 4111
(Магма-Кварц) исто така се:

• Подови
• Рампи
• Скалила
• Тротоари
• Површини каде се чуваат хемикалии
• Утоварни складишта
• Производствени и машински хали
• Премини
• Дилатациони споеви
• Лабави огради

www.belzona.com

Belzona нуди решенија за вашите потреби за репарација и одржување.

Информации за производот



Belzona® 4111
Магма-Кварц

Проблематични подови

Belzona 4111
(Магма-Кварц) е: 
Едноставен
• Лесно се меша и нанесува

• Нема потреба од специјални алати

• Се меша и употребува само потребната количина

Безбеден 
• Нема испарување на разредувачи

• Нема опасност од палење

• Не ги расипува прехрамбените производи

• Во согласност е со предусловите за инцидентен 
контакт со храна на министерството за 
земјоделство на Соединетите Американски 
Држави (U.S.D.A)

Универзален
• Станува отпорен на движење на пешаци после 4 

саати од нанесувањето

• Може да се обои во нијанса на оригиналната 
подлога

• Отпорен е на протекување додека се нанесува

• Се врзува на метални и неметални површини

Ефективен
• Висока механичка јакост

• Волуменски не се собира независно од 
нанесената дебелина на слој

• Отпорен е на сите влијателни фактори на 
околината

• Има извонредна отпорност на хемикалии

• Издржува во работни услови под апсолутна нула 

• Не апсорбира вода и хемикалии

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.

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