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ADVANCED REFRACTORIES

TECNOLITA Industrial é uma indústria
Brasileira, especialista na fabricação
de concretos refratários e peças
especiais de até 15 toneladas.

Nossos clientes – no Brasil e exterior –
confiam na performance e sabem que
podem contar com os melhores
refratários do mercado, mesmo nos
casos mais críticos.

CORROSION PROTECTION

TECNOLITA Industrial é a empresa
que reúne atualmente a maior
experiência em revestimentos
anticorrosivos pesados no Brasil.

Nosso corpo técnico tem mais de 26
anos de experiência em transferência
de tecnologia, pesquisa e
desenvolvimento desses produtos e
sistemas para a realidade tropical.

A EMPRESA



A EMPRESA

• Ano de fundação: 1992

• Localização estrategicamente
favorável - na junção de 3 das mais
importantes rodovias do Estado de
São Paulo e próxima ao aeroporto
internacional de Viracopos.

• Instalações: 2000 m²

• Capacidade produtiva: 400 ton/mês

rua bernardino martins filho, 55 | 13051-103 |  campinas/sp |  brasil



ISO 9001

TECNOLITA é uma empresa
certificada ISO 9001

 Projeto, produção e vendas
de produtos refratários

 Projeto, produção, vendas e
instalação de materiais
e sistemas anticorrosivos



CORPO TÉCNICO

Günther Reinprecht
Dipl.-Ing.

Diretor  Administrativo-Financeiro

Diretor Técnico-Comercial
Departamento Refratários

Roberto Motta
Engenheiro

Gerente Técnico-Comercial
Departamento Anticorrosivos

Paulo Cabral
Químico

O corpo técnico/diretoria da TECNOLITA conta com nomes que são referência em seus segmentos de
mercado, reunindo décadas de conhecimentos, especializações no exterior, larga experiência em campo e
no desenvolvimento de produtos e projetos especiais, fornecimento de milhares de toneladas de refratários
especiais e proteção de milhares de metros quadrados de equipamentos e instalações contra a corrosão -
muitos desses equipamentos ainda em perfeito funcionamento após mais de 20 anos de operação.



SEGMENTOS

• Anticorrosivos• Refratários
Desenvolvidos para suportar
altas temperaturas em condições
extremas nos processos
industriais, reduzindo os custos,
ampliando a eficiência e
otimizando a produtividade.

Linha completa para a proteção
de instalações e equipamentos
contra a corrosão. O maior reator
de ácido fosfórico e as maiores
torres de branqueamento do
mundo foram revestidos pela
TECNOLITA Industrial.



SEGMENTOS

Complementos

• Recheios cerâmicos, metálicos e
plásticos para torres e colunas de
processo.

• Basalto fundido para pisos industriais
de alto impacto mecânico, tanques e
silos para materiais abrasivos.

• Bekaplast, uma linha de
revestimentos pré fabricados a
base de polietileno e
polipropileno.



REFRATÁRIOS
- produtos

Peças Especiais (NOLIT)

Concretos Refratários (CASTNOLIT)

A TECNOLITA - Divisão Refratários usa tecnologia de ponta comparável com a
utilizada na Europa, Japão e Estados Unidos, e conta com a assessoria técnica da
VPA CONSULT sediada em Copenhagen, Dinamarca, na fabricação de:

• Peças de até 15 ton (Al2O3 50 a 95%) 
• Peças especiais de Al2O3 + ... (Cr2O3, MgO, 
ZrO) 
• Cimentos, argamassas e concretos refratários 
•Concreto de Baixo Teor e Ultra Baixo Teor de 
cimento (BT e UBT) 



REFRATÁRIOS
- produtos

• Delta para fornos elétricos 

• Carro-torpedo 

• Sede de válvula e de plug

• Snorkels, lanças e plugs de injeção 

• Sistema de válvula gaveta 

• Blocos queimadores 

• Panelas de aço e Tundish

• Snorkels para estações de tratamento CAS-OB

• Plugs porosos de 90% alumina

• Peças especiais para fornos rotativos

• Peças especiais para indústria cimenteira 

• Peças refratárias para uso geral



REFRATÁRIOS
- produtos



REFRATÁRIOS
- catálogos

* Solicite nossos catálogos em alta resolução ou acesse o nosso site: www.tecnolita.com.br



REFRATÁRIOS
- clientes



ANTICORROSIVOS
- produtos

Eficácia contra a corrosão

Nossa vasta linha de produtos nos permite oferecer a melhor solução técnica para 
proteger seus equipamentos e instalações contra a corrosão.

•Cimentos de assentamento e rejunte:  ANCOLIT CA

•Camadas monolíticas e reforçadas:  ANCOLIT CP / CR

•Primers e pinturas de acabamento:  ANCOLIT PP / PA

•Revestimentos de borracha:  ANCOLIT RB

•Materiais auxiliares para a aplicação: ANCOLIT MA

•Pisos industriais:  ANCOLIT PI

•Tijolos e placas cerâmicas:  REFRALIT

•Tijolos e placas de carbono : CARBOLIT



ANTICORROSIVOS
- produtos

Eficácia contra a corrosão

Nossos clientes confiam na performance dos
nossos materiais e contam hoje com a melhor
proteção anticorrosiva do mercado – estamos à
frente em produtividade e confiabilidade mesmo
nos casos mais críticos, substituindo produtos
antes importados. A relação duradoura com
nossos clientes é a base de nossa filosofia de
negócios.

• Indústrias metalúrgicas

• Indústrias de fertilizantes

• Plantas de celulose e papel

• Indústrias químicas

• Mineradoras

• Usinas termoelétricas



ANTICORROSIVOS
- produtos (segmento: papel e celulose)

Revestimento característico para torres de branqueamento



ANTICORROSIVOS
- produtos (segmento: fertilizantes)

Peças especialmente desenhadas para Reatores e Flash Coolers



ANTICORROSIVOS
- produtos



ANTICORROSIVOS
- catálogos

* Solicite nossos catálogos em alta resolução ou acesse o nosso site: www.tecnolita.com.br



ANTICORROSIVOS
- clientes



TECNOLITA Industrial

• Refratários especiais de alta performance 
• Linha completa de materiais e sistemas contra a corrosão 

rua bernardino martins filho, 55
13051-103  campinas, sp – brasil

SAC: (+55 19) 3729-3070

sac@tecnolita.com.br
www.tecnolita.com.br

Seu equipamento protegido, sua obra em boas mãos!


