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Assentamento de tijolos, formados e peças especiais pré-formadas;

Instalação por projeção pneumática;

Instalação por derramamento e/ou bombeamento;

Socagem manual e/ou pneumática;

Instalação por Sistema de Shotcrete;

Demolição mecanizada remota;

Andaimes e acessos internos nos vasos reduzindo interfaces durante 
a parada de manutenção ou projeto;

Recebimento, movimentação e controle de materiais e estoques;

Supervisão, fiscalização e inspeção de instalações refratárias.

A KW DO BRASIL fornece soluções em construção, manutenção e reforma 
de fornos, caldeiras e equipamentos industriais.

Atuamos nos segmentos industriais de Mineração, Metalurgia, Cimento e Cal, 
Alumínio e Não-Ferrosos, Papel e Celulose, dentre outros, através de equipe 
altamente qualificada, equipamentos de ponta e parcerias tecnológicas de nível 
mundial.

Este serviço pode ser realizado em fornos, caldeiras e toda e qualquer unidade 
onde o revestimento refratário seja requerido, sendo para proteção mecânica, 
química ou térmica, em unidades em construção e montagem, ou em processo 
de manutenção e reparo. 

As soluções completas fornecidas pela KW DO BRASIL abrangem amplamente 
o processo de demolição manual ou mecanizada, remoção e limpeza, marcação 
e instalação dos sistemas de ancoragens, instalação dos revestimentos refratá-
rios, através de todos os processos de instalação vigentes.
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A fim de entregar a nossos clientes tecnologias inovadoras e focadas em resulta-
dos, trabalhamos intensamente na construção de parcerias, e no desenvolvi-
mento de novas metodologias e tecnologias que possam trazer desempenho a 
nossos processos operacionais. 

Estas tecnologias, tanto de equipamentos ou processos, pretendem ajudar 
nossos clientes a reduzir os tempos de paradas de manutenção e reparos, e 
aumentar o desempenho operacional do revestimento refratário aplicado, 
permitindo um maior tempo de campanha das unidades, fortalecendo e assegu-
rando uma melhor relação custo/benefício.

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 de processos.

O sistema de controle de qualidade de campo da KW DO BRASIL tem como 
premissa e guia os parâmetros definidos pela norma API 936 - Refractory Installa-
tion Quality Control. Esta definição permitiu com que o acompanhamento e 
execução das atividades de instalação de refratários sejam permeados pelos 
melhores critérios e práticas da indústria de refratários em nível mundial, focan-
do em processos, rastreabilidade e busca por resultados. 


