


TECH COMPOSITES
APLICAÇÃO DOS PERFIS PULTRUDADOS NAS DIVERSAS

INDÚSTRIAS



APLICAÇÃO DOS PERFIS
PULTRUDADOS NAS
DIVERSAS INDÚSTRIAS



MOSAIC
Indústria de fertilizantes

Guarda corpo em escadaria



MOSAIC
Oxidação grave 
no guarda corpo 
metálico



MOSAIC
Solução em PRFV.

Montado o conjunto de guarda 
corpo e solucionando o problema 
definitivamente.



YARA
Indústria de fertilizantes

Estrutura local oxidando. O local é de 
difícil acesso para caminhões e 
empilhadeiras.



YARA
Solução através da montagem da 
estrutura em PRFV, adicionando 
mobilidade, flexibilidade e sem 
problemas de instalação devido ao 
baixo peso dos perfis.



YARA

Indústria de Fertilizantes

Resíduo de processos
resultates de uma
ETE, agrediam a 
estrutura.



YARA

PRFV instalado para 
manter a integridade
da estrutura por muito
tempo.



YARA

Fertiizantes

Escadaria também
bastante oxidada
devido aos vapores
da ETE



YARA

Material em PRFV 
substituiu a estrutura
metálica.



FOSPAR
Fertilizantes

Devido ao transporte de 
produtos quimicamente 
agressivos, as correias 
transportadoras precisam de 
uma proteção mais eficiente.

As proteções em PRFV 
solucionam esse problema.



CAFÉ IGUAÇÚ
Indústria alimentícia

Material metálico sofre
agressão química devido aos
vapores da torre de 
resfriamento e incidência de 
raios UV.



CAFÉ IGUAÇÚ

O material em PRFV não se 
submete a esse tipo de 
agressividade, prolongando a 
vida útil da estrutura.



SANASA
Saneamento

Necessidade da criação de um acesso
seguro para esta torre. Material ficará
exposto a intempéries.



SANASA
A estrutura foi construída em PRFV 
devido aos baixos custos de manutenção
e a facilidade de instalação eliminando
a necessidade de guindastes e máquinas
pesadas.



SANASA

Os telhados para proteção
de bombas, sensores e 
equipamentos iria sofrer
muito desgaste pelos vapores
de cloro do local. Com o 
PRFV, isso não será um 
problema.



SANASA
Saneamento

Local com muitas 
manutenções o que levou 
a opção pelo PRFV 
devido ao seu baixo 
peso e facilidade de 
manuseio.



SANASA
Saneamento

A Estação de Tratamento de 
Água está passando por 
uma ampliação e nesse
processo o cliente já optou
pelo bandejamento em
PRFV por sua facilidade de 
manuseio e longevidade.



CMPC
Indústria de Papel e Celulose

Fábrica nova e moderna. 
Todo o guarda corpo da 
planta foi projetado em
PRFV.



KLABIN

Indústria de Papel e Celulose

Devido às inúmeras facilidades e vantagens apresentadas pelos
produtos em PRFV, o projeto PUMA da Klabin também optou pelos
Compósitos.



CBMM
Indústria de mineração

Vapores e resíduos químicos 
agridem qualquer estrutura 
metálica instalada.



CBMM
Com o PRFV, as estruturas não irão 
sofrer esse tipo de agressividade 
química, proporcionando menos 
manutenções e maior segurança aos 
operadores.



BEADELL
MINERAÇÃO



Estrutura para controle e 
movimentação de bags.

Material construído em 
PRFV devido a facilidade 
de montagem e 
desmontagem para quando 
houver mudança de local.

Baixo custo no transporte 
ajudou a viabilizar o 
projeto



APLICAÇÕES DIVERSAS EM OUTROS MERCADOS
O PRFV é um material nobre e muito flexível, podendo ser aplicado nos mais diversos nichos de mercado.
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