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Licenciado

Somos a Technocoats!

A Technocoats atua no segmento de revestimentos monolíticos, basicamente em duas linhas principais:
Revestimentos Anticorrosivos para áreas sujeitas à ataques químicos severos e revestimentos de pisos industriais.
Como licenciados da Miaki Revestimentos, trabalhamos também com pinturas industriais para pisos e sistemas
de impermeabilizações líquidas.

Seja bem vindo(a)
Technocoats - Alta performance com estética elevada

Por que a Technocoats?

Ao contratar a Technocoats, você terá um atendimento especializado,
e ainda contará com uma política de qualidade que acompanha e
monitora sua obra de ponta a ponta.

LINHA DE PISOS INDUSTRIAIS
A TECHONOCOATS É FORMADA POR PROFISSIONAIS COM
GRANDE EXPERIÊNCIA NO SEGMENTO DE REVESTIMENTOS
MONOLÍTICOS INDUSTRIAIS
com expertise em sistemas à base dos mais variados tipos de resinas
aplicados como sistemas de proteção, acabamento, recuperação, ou
demarcação de pisos em ambientes industriais e comerciais.

Por que a Technocoats?

Ao contratar a Technocoats, você terá um atendimento especializado,
e ainda contará com uma política de qualidade que acompanha e
monitora sua obra de ponta a ponta.

Com um profundo conhecimento de todos os processos
de aplicação dos sistemas de pisos, a Technocoats oferece
um diferencial importante, ao analisar cuidadosamente
a necessidade de cada ambiente, especificando e
personalizando a melhor solução, de acordo com as
propriedades de cada produto.

Por que a Technocoats?

Ao contratar a Technocoats, você terá um atendimento especializado,
e ainda contará com uma política de qualidade que acompanha e
monitora sua obra de ponta a ponta.

Portanto, poderemos atendê-los de maneira plena, em
todas as fases do projeto ou da reforma de suas áreas,
desde a visita técnica para orçamento, especificação do
sistema de piso mais adequado, consultoria técnica, até a
execução completa da obra, incluindo o acompanhamento
minucioso do seu dia-a-dia, até sua entrega, com a
garantia e a qualidade dos inúmeros produtos que
compõem os nossos sistemas de revestimentos.
FAÇA UMA CONSULTA: TEREMOS IMENSO PRAZER
EM PODER ATENDÊ-LO.

Para mais informações sobre a linha de pisos industriais da Technocoats, acesse: www.technocoats.com.br

LINHA DE REVESTIMENTOS
ANTICORROSIVOS
Veja os sistemas Technocoats aplicados em situações reais
com total aproveitamento do revestimento.

Linha de Revestimentos Anticorrosivos

A Technocoats é uma empresa
altamente especializada no segmento de
Revestimentos Monolíticos Anticorrosivos
para pisos, tanques, canaletas e
equipamentos ou áreas sujeitas à ataques
químicos severos.
Nossa linha de revestimentos contempla sistemas
compósitos, reforçados com fibras de vidro ou
carbono, escamas de vidro, ou cargas especiais,
combinadas com uma diversidade de polímeros, como
resinas poliéster, éster vinílicas, poliuretano, epóxi
novolac, etc.
O corpo técnico e as equipes de obras da Technocoats
são formados por profissionais com várias décadas
de experiência, que atuaram em diversos projetos de
grande envergadura, e podem portanto proporcionar
a segurança e o conhecimento de quem realmente
entende do assunto.

Para mais informações sobre a linha Anticorrosivos da Technocoats, acesse: www.technocoats.com.br

Linha de Revestimentos Anticorrosivos

Revestimento Interno de Tanques
Petróleo e Derivados

Revestimento de Canaletas
E.T.E.

Revestimento de Diques
e Bases de Tanques

Revestimento / Pintura Interna de Tanques Óleo Leve, Óleo Pesado, Nafta e Derivados
Petrobras

Linha de Revestimentos Anticorrosivos

Revestimento Interno
Tanques de Combustível

Reforço Anticorrosivo
Fundo de Tanques

Revestimento Teto de Tanques

Torres de Branqueamento de Celulose

Jateamento e Revestimento
em Tanques de Concreto

Recuperação e Reforço Estrutural Externa
de Tanques - Fibra de Carbono
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