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Relatório Técnico nº 007/15 - SP  
Distribuidor Autorizado 

Setembro de 2015 
 

RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE 
VÁCUO RESERVA  

 

CLIENTE:   Indústria de Alimentos – Sumaré. 
 
 

DATA DA APLICAÇÃO: 16 de setembro de 
2015. 
 
SITUAÇÃO DA APLICAÇÃO:  
Cliente necessita manter os equipamentos em 
operação para o sistema de vácuo. 
 

 
PROBLEMA: 
Desgaste interno da voluta da bomba que não 
possui revestimento. 
 
PRODUTOS:  
Belzona®1291 – ES-Metal 
   Nº lote: 1300085 
Belzona®1212 
   Nº lote Base: 15040515 
   Nº lote Solidificador: 15040524 
 
 

PREMISSAS: 
Fluido: água industrial com farinha de trigo em 
baixa quantidade; 
Temperatura: Ambiente; 
Pressão: não aplicável; 
Substrato: aço carbono; 
 
 
 

MÉTODO DE APLICAÇÃO:  
Foi feita a limpeza da área de furo com uma lima, 
lixa grana #36 e raspador de maneira que 
tivéssemos rugosidade suficiente para a adesão 
dos produtos, vide fotos 1 e 2. 
Fez-se a limpeza da superfície com desengraxante 
e fizemos a aplicação de Belzona®1291 (foto 3) 
para tampar o furo. Aguardamos uns 15 minutos 
para iniciar a aplicação do restante do reparo. 
Fizemos então a preparação e aplicação do 
Belzona®1212 em uma camada de espessura de 5 
mm aproximadamente, conforme foto 4. Utilizou-
se uma peça metálica para a cobertura.  

FOTOS:  

 
    1. Foto do furo. 
 

 
    2. Foto da região tratada. 

 

 
3. Foto do eixo com preenchimento de Belzona®1291. 
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   Vantagens de realizar o reparo de Belzona®: 
 

1. Reparo feito a frio; 
2. Reparo feito com o equipamento montado, 

não teve a necessidade de intervenção de 
mecânico ou eletricista e movimentação do 
mesmo do ponto de utilização até a área de 
manutenção; 

3. Reparo levou 1 hora para ser feito, do 
início ao fim; 

4. Reparo de fácil realização, com 
ferramentas manuais simples; 

 
4. Foto da bomba reparada com Belzona®1212. 

 

 
5. Foto das ferramentas de preparo de superfície 

 
 
 

 


