REVESTIMENTOS DE PROTEÇÃO

Revestimentos de borracha para proteção contra
corrosão e abrasão

A Polycorp projeta e
fabrica os revestimentos
de proteção da mais alta
qualidade feitos de borracha
natural não vulcanizada
e sintética. Ajudamos os
clientes a gerenciar os riscos
associados aos materiais
corrosivos e abrasivos,
aumentando a vida útil dos
ativos e proporcionando
proteção contra a liberação
acidental.

Os revestimentos da Polycorp são usados para proteger
vagões e caminhões tanques, navios cargueiros,
equipamentos e tubos de processo, contra uma grande
variedade de ácidos, bases e produtos abrasivos. Nossos
clientes se beneficiam do vasto catálogo de produtos e
das décadas de desempenho comprovado da Polycorp no
setor de revestimentos de proteção industrial.
Entre em contato conosco para encontrar respostas
para os seus problemas de corrosão e desgaste e tirar
proveito dos nossos principais pontos fortes, ou seja,
inovação, qualidade, suporte técnico e, mais importante
ainda, soluções.

Polymeric Nossa linha de revestimentos de primeira classe
projetados para atender aos mais exigentes padrões
de qualidade e consistência. O material de escolha
para revestimentos de vagões ferroviários, caminhões e
tanques onde o acabamento da superfície e a aparência
são essenciais.
Série T Nossa alternativa econômica para aplicações
onde os requisitos cosméticos são menos rigorosos.
Muitas vezes usada em aplicações de mineração, tubos e
equipamentos onde a resistência à abrasão é o aspecto
mais importante.

INOVAÇÃO / QUALIDADE / SOLUÇÕES / SUPORTE TÉCNICO
1-800-265-2710 / www.poly-corp.com

Inovação

Suporte técnico

A Polycorp lança continuamente novos produtos
para atender às necessidades dos clientes.
Nosso Departamento Técnico pode conceber
uma fórmula específica para o seu projeto se o
material adequado não constar em nosso vasto
catálogo. A Polycorp é a líder do setor, com
mais de 100 anos de história para provar isso.

A Polycorp tem décadas de experiência em
engenharia de produtos poliméricos. Essa
experiência é a sua vantagem. Nossas equipes de
vendas e técnica estão sempre disponíveis para
conceber e construir um programa de material
e instalação adequado às suas necessidades. A
Polycorp oferece suporte no local e somos uma
extensão da sua equipe nesses difíceis trabalhos.

Qualidade
A qualidade da Polycorp começa com a nossa
certificação ISO 9001:2008 e só termina quando
os clientes estão satisfeitos com os produtos e
serviços. Temos os mais recentes equipamentos
de testes para garantir que nossos produtos
excedam às suas necessidades e satisfaçam aos
seus requisitos. A Polycorp é a única fabricante
norte-americana de revestimentos que peneira
compostos de borracha natural para remover os
contaminantes.
Alta qualidade = Menor risco

Soluções
A Polycorp fornecerá as informações que você
precisar, quando precisar, e recomendará os
compostos de borracha mais adequados para a sua
aplicação. Oferecemos mais de 100 revestimentos
diferentes para proteger os ativos dos clientes
contra ambientes corrosivos e abrasivos. A Polycorp
tem as pessoas, as instalações, as fórmulas, os
equipamentos e os procedimentos de testes para
produzir os materiais que você precisa. Tudo isso
apoiado pelo suporte que você quer, onde você
estiver. Você pode contar com a Polycorp – estamos
aqui para servi-lo a longo prazo.
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