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A KW DO BRASIL fornece soluções completas em Pintura Industrial para prote-
ção anticorrosiva, podendo estas serem realizadas em instalações industriais 
novas e/ou já existentes, permitindo a identificação ou padronização de equipa-
mentos, proteção de estruturas e manutenção da sua integridade física, além de 
facilidade de aplicação e manutenção, relação custo/benefício atraente, e 
outras vantagens.

Nosso modelo de gestão nos permite o compartilhamento de experiências e 
lições aprendidas, oferecendo soluções inovadoras e competitivas para nossos 
clientes, antecipando riscos e medidas preventivas, e otimizando nossos servi-
ços em termos de desempenho, segurança, respeito ao meio ambiente e eficiên-
cia dos processos de instalação.
 
Serviços:

As soluções completas fornecidas pela KW DO BRASIL abrangem amplamente 
o processo de Pintura Industrial garantindo a eficiência deste desde as suas 
etapas de pré-tratamento até a finalização da pintura e sua aprovação.

PINTURA INDUSTRIAL / PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

Estruturas Metálicas e Pipe Racks;

Tubulações industriais e prediais;

Equipamentos estáticos e dinâmicos em unidades industriais;

Equipamentos industriais de grande porte como transportadores em 
portos, chaminés e grandes equipamentos verticais;

Pinturas prediais em instalações incluindo telhas, telhados e tapamentos 
laterais. 



Tratamento de Resíduos e Alpinismo Industrial

O Processo de Tratamento de Resíduos desenvolvido em nossos contratos 
está amplamente consolidado, consistindo na Separação da Borra, Tratamen-
to de Solventes e Amassamento de Embalagens com uma enorme redução de 
volumes descartados estimada em torno de 65%, reduzindo enormemente o 
custo total de descarte, e assegurando, assim, em conjunto com nossos clien-
tes, um comportamento responsável e seguro junto às comunidades em que 
atuamos.

O método de aplicação de Pintura e Proteção Anticorrosiva através de práticas 
de alpinismo industrial, em especial para transportadores em portos, chami-
nés e grandes equipamentos verticais onde andaimes e acessos são restritos, 
o uso de cordas permite com que o serviço possa ser realizado de forma muito 
mais rápida e eficiente, principalmente se comparada à utilização de andai-
mes ou outros meios similares de acesso.

A KW DO BRASIL conta com uma equipe especializada em alpinismo indus-
trial, totalmente qualificada pelas normas IRATA e/ou ABENDE.
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