
 
 

  

 

 

 

 Belzona 8311 اسپری روانکارمعرفی 

که یک  1188اسپری اقدام به معرفی  ،شرکت بلزونا با سابقه طوالنی در ارائه محصوالت کامپوزیتی تعمیراتی و حفاظتی

 . نموده است اجزا ماشین از خوردگی حفاظتشده و ( Seize)رزوه های سیز  روانکاری جهتکاربردی و چند منظوره محصول 

نفوذ کرده و با آغشته کردن باعث آزاد سازی به اجزا ماشین یک روان کننده چند منظوره بوده که به راحتی  1188بلزونا 

این محصول شگفت انگیز . سطوحی می شود که به دلیل روغن کاری نامناسب دچار عیوبی مثل سیز و یا خوردگی شده اند

ویژگی همزمان دفع و جذب آب می باشد که یک راه حل بلند مدت و قابل  ولکول های یونی و غیر یونی باشامل مخلوطی از م

 .اطمینان را ارائه می کند

 : 1188ی اصلی بلزونا کاربردها

 قرار گرفته اند و جوش خوردگی اجزایی که تحت سیزروانکاری  و همچنین جدا سازی. 

 روانکاری اجزا غیر قابل دسترس یا پیچیده. 

 محافظت سطوح فلزات براق و یا فلزات ماشین کاری شده که قرار است در انبار نگه داری شوند . 

 حذف آب و رطوبت از اجزا ماشین و سیستم های الکتریکی. 

به راحتی این محصول به صورت اسپری در قوطی های غیر فشاری بوده و آن را به صورت قطره ای و یا با برس نیز می توان 

. کردروانکاری و محافظت این ویژگی باعث شده که اجزا غیر قابل دسترس ماشین را هم به راحتی . روی سطوح اعمال کرد

همچنین بر . مقاومت الکتریکی فوق العاده داشته و با انواع روغن های هیدرولیک معدنی و ارگانیک سازگار است 1188بلزونا 

 .ستیک ها بی ارر بوده و موجب خرابی واشر ها و دیگر اجزا غیر فلزی نمی شودروی سطوح رنگ شده، انواع الستیک ها و پال

 به منظور دریافت اطالعات بیشتر در ارتباط با نحوه استفاده و کاربرد این محصول، خواهشمند است با دفتر شرکت ستکو

 .تماس حاصل بفرمایید ir.com-sales.mng@satcoو یا ایمیل  66424122با تلفن  نماینده انحصاری محصوالت بلزونا
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