
Систем за репарација 
на вертикални и 
тавански површини
Belzona® 4141 (Magma-Build) е двокомпонентна смеса со лесна 
специфична тежина за репарација на оштетени вертикални 
и тавански бетонски површини. Овој високонадградувачки 
систем за репарирање ја поедноставува апликацијата и 
обезбедува долготрајна заштита.

Belzona® 4141 (Magma-Build):  

• Ги поедноставува процедурите на одржување

• Го скратува времето на застој

• Избегнува скапи градежни поправки

• Го намалува безбедносниот ризик

• Обезбедува долготрајна заштита

Belzona® 4141 (Magma-Build) може да се нанесе  дебелина на 
слој до 12,7 cm на вертикални површини и до 7,6 cm на тавански 
површини со минимална потпора во текот на нанесувањето. 
Фиксна дрвена оплата или калап не се потребни и идеално е 
за надворешно и внатрешно ѕидање.

Примената на Belzona® 4141 
(Magma-Build) вклучува:  

• Распаднат бетон

• Камена ѕидарска работа

• Обнова на декоративни моделирања

• Прозорски прагови

• Засведен влез

• Ѕидови

• Мостови

• Купола 

• Кровови

Информации за производот

Бетонски тавански 
површини

Репарација на 
надпрозорник

Резервоарски кровови

Mullion репарации

www.belzona.com

Belzona® нуди решенија за Вашите потреби од репарации во одржувањето.

Belzona® 4141
Magma-Build



Belzona® 4141  
(Magma-Build):
Едноставен 
• Лесно се меша и нанесува

• Нема потреба од специјални алати

Безбеден 
• Нема испарување на разредувачи

• Се намалува потреба од дрвена оплата

Има разновидна примена 
• Лесно се нанесува поради малата специфична 

тежина на материјалот

• Соодветно за употреба на сите цврсти ѕидарски 

подлоги

• Може да се обои во боја на оригиналната подлога

• Може лесно да се направи ивица (раб)

• Расположив во боја на природен камен

• Не се собира, не се шири волуменски и не се 

деформира

Ефикасен
• Поднесува мраз 

• Не апсорбира вода или хемикалии

• Одлична отпорност на јагленисување

Репарација на украсни камења

Примена на KNOW-HOW технологија

Консултација Сервис 24/ 7/ 365

лице за контакт: 

Панче Настоски
тел: (02) 3076 347

моб: 076 49 30 49

e-mail: pnastoski.belzona@t-home.mk

Квалитетни производи – Техничка подршка
Палетата на Belzona производи се произведува според строги 
критериуми за квалитет и заштита на околината во согласност со 
интернационалните стандарди на ISO9001:2008 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.

www.belzona.com

Северна и Јужна Америка
Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Азија и Океанија
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
t: +66 38 378099
f: +66 38 378098
e: belzona@belzona.cn

Кина
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk

Европа и Африка
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

За понатамошни подетални информации обратете се на:
Спецификација на производот Belzona
Belzona Инструкции за работа 
Belzona KNOW-HOWIn Action

За повеќе информации Ве молиме обратете се кај Вашиот локален Belzona представник:

Copyright © 2009 Belzona International Limited. Сите права се загарантирани. Ниеден дел од 
оваа работа заштитен со правата на репродукција не може да се репродуцира или употреби 
во било каква друга форма или намена – графичка, електронска или механичка вклучувајќи 
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дозвола од издавачот. Belzona® и Belesta® се регистриран заштитен знак.
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