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BELZONA VEDA TELHADO FLUTUANTE 
DE TANQUE

CLIENTE
Indústria de Produtos Químicos, Texas, EUA

DATA DE APLICAÇÃO
Novembro, 2008

SITUAÇÃO DE APLICAÇÃO
Placa sobreposta soldada no telhado flutuante de um tanque estava 
retendo água permitindo corrosão.

PROBLEMA
Havia substancial pressão no tanque resultando em perda de 
contenção de produto através da emenda corroída. Isto não era 
apenas uma preocupação de operação, mas também uma questão 
ambiental e de segurança.

PRODUTOS
Belzona 1291 (ES-Metal)
Belzona 1221 (Super E-Metal)
Belzona 2111 (D & A Hi-Build Elastomer)

SUBSTRATO
Aço Carbono

MÉTODO DE APLICAÇÃO
A aplicação foi conduzida de acordo com o Folheto do Sistema Belzona 
Know-How TCC-1. O vazamento ativo foi interrompido com Belzona 
1291. A área de reparo foi nivelada com Belzona 1221. Área coberta 
com Belzona 2111 para oferecer vedação flexível. Os operários usaram 
máscaras com fornecimento de ar para atenderem aos requisitos de 
segurança.

FATOS BELZONA
O custo foi de aproximadamente $3.000,00 em mão de obra e 
material para o reparo utilizando Belzona em comparação com 
aproximadamente $300.000,00 para drenar, retirar todo o gás do 
tanque, e reparar com solda. Dólares associados com a queda de 
produção devido ao tempo de inatividade também são um fator, 
incluindo potenciais multas caras de agências reguladoras devido a 
emissões atmosféricas originadas da perda de contenção de produto.

DESCRIÇÃO DAS FOTOS
1. Preparação da superfície da emenda
2. Belzona 1291 utilizado para parar vazamento ativo
3. Área coberta e proteção adicional contra vazamento com 

Belzona 1221
4. Proteção do revestimento final com Belzona 2111
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