




O tripé ética comercial, assessoria qualificada e 

comprometimento com o resultado está estruturado 

sobre a utilização de tecnologia mundial e seu 

permanente desenvolvimento.  

A isso se somam a preservação do meio ambiente e  

o aumento da segurança operacional para edificar  

as relações sérias e duradouras que temos com nossos 

parceiros.

Esse é o fundamento e o principal valor das atividades 

da TECNOLITA Industrial.

Iniciamos nossas atividades em 1992 e suprimos 

o mercado com produtos, sistemas e serviços nos 

segmentos de refratários avançados e de proteção 

anticorrosiva.



1. Snorkel inferior do Sistema CAS-OB, produzido em 
alta alumina-cromo, pesando 5 toneladas.

2. Delta monolítico pesando 5 toneladas em operação 
num FEA de 60 toneladas de capacidade.

Refratários TECNOLITA

Desenvolvidos para suportar altas temperaturas em 

condições extremas nos processos industriais, reduzindo os 

custos, ampliando a eficiência e otimizando a produtividade.
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1. Reator de ácido fosfórico, protegido com borracha 
bromobutílica ANCOLIT RB e finalizado com tijolos 
CARBOLIT, assentados e rejuntados com cimento à 
base de resina furânica ANCOLIT CA-FUC.

2. Camada de borracha ANCOLIT RB em tanque de 
ácido fosfórico.

3. Placas cerâmicas REFRALIT em torre de  
branqueamento de celulose.

Anticorrosivos TECNOLITA 

Materiais e sistemas contra a corrosão, 

linha completa para a proteção de instalações e 

equipamentos.
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1. Delta monolítico com anel  
metálico refrigerado, fabricado 
em alta alumina cromo,  
pesando 8,5 toneladas para 
utilização em FEA de 110 
toneladas de capacidade.

2. Snorkel inferior do Sistema de 
Refino CAS-OB em operação, 
produzido em alta alumina 
cromo, pesando 5,5 toneladas.

3. Snorkel inferior do Sistema  
de Refino Secundário AHF,  
produzido em alta alumina 
cromo, pesando 6 toneladas.

4. Peça especial para coqueria produzida em 
sílica eletrofundida.
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Refratários TECNOLITA

Tecnologia de ponta comparável com a utilizada na 

Europa, no Japão e nos Estados Unidos. 

5. Delta com anel metálico seco, 
produzido em alta alumina 
cromo, pesando 5,5 toneladas, 
para utilização em FEA de 110 
toneladas de capacidade.

6. Detalhe do furo de eletrodo 
de um delta fabricado em alta 
alumina cromo, pesando 5,5 
toneladas, utilizado em FEA de 
110 toneladas de capacidade.

7. Peças especiais tipo barreiras 
para utilização em Tundish, 
fabricadas em material  
aluminoso.

8. Delta monolítico com anel 
metálico seco, fabricado em 
material de alta alumina cromo, 
utilizado em FEA de 110 tonela-
das de capacidade.
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Anticorrosivos TECNOLITA

Performance superior para oferecer a melhor proteção 

anticorrosiva do mercado. Liderança em produtividade 

e confiabilidade mesmo nos casos mais críticos.

1. Controle de qualidade: teste de 
descontinuidade (alta voltagem) 
em revestimento de borracha 
para detectar eventuais falhas 
no revestimento monolítico.

2. Pisos, canaletas e bases: revesti-
mento monolítico reforçado,  
à base de resina estervinílica, 
em planta de cloro-soda. 
Aplicável em áreas onde há a 
necessidade de aliar resistência 
química e funcionalidade. 
Disponível em várias cores.

3./4. Chaminé de central termoelétrica, 
200 metros de altura: proteção 
contra ataques de ácido sulfúrico a 
alta temperatura.  
Revestimento de toda a área 
interna com tijolos antiácidos 
REFRALIT, assentados e rejuntados 
com cimento ANCOLIT CA-PS,  
à base de silicato de potássio.

5. Torres de branqueamento de 
celulose: inovação - plataformas 
motorizadas, agilizando o  
revestimento interno, e revesti-
mento de calhas executado em 
solo para posterior içamento ao 
topo das torres.  
Sistema de proteção ANCOLIT 
CR-VE, com placas cerâmicas e 
peças especiais REFRALIT CF,  
em 3 torres de 67 metros de 
altura, realizado em tempo 
recorde.
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6. Detalhe de peças especiais “J” 
na junção com o revestimento 
de canaleta circular em uma 
torre de branquea mento.

7. Sistema de juntas elásticas com 
PTFE reforçado, especialmente 
desenvolvido para compensar  
a dilatação térmica do  
revestimento.

8. Reator de ácido fosfórico: tijolos 
de carbono CARBOLIT como 
proteção do revestimento de 
borracha e camada adicional de 
sacrifício.

9. Chaminé de usina termoelétrica: 
vista interna e detalhe de  
encaixe macho-fêmea dos 
tijolos REFRALIT.
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Nossa qualidade no detalhe

1. Substrato aço-carbono

2. ANCOLIT® PP-VE1

3. ANCOLIT® CP-VE1

4. ANCOLIT® CR-VE e ANCOLIT® MA - Manta 450

5. ANCOLIT® CR-VE e ANCOLIT® MA - Manta 450

6. ANCOLIT® CR-VE e ANCOLIT® MA - Véu Nexus

7. ANCOLIT® CR-VE e ANCOLIT® MA - Quartzito-1

8. ANCOLIT® CA-VEA

9. ANCOLIT® CA-VEA e REFRALIT® CF - 40 mm



Nossa história 

Tradição, know-how e tecnologia que, desde 1992, 

protegem milhares de metros quadrados contra 

a corrosão e produzem milhares de toneladas de 

refratários especiais.

Dos 2.000 metros quadrados de nossa fábrica no município de Campinas, SP, 

estrategicamente localizada na junção de três das mais importantes rodovias do 

Estado de São Paulo e próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos, podem escoar 

mensalmente cerca de 400 toneladas de produtos. 

Especialmente desenvolvidos de acordo com as necessidades de nossos clientes e 

fabricados segundo os rigorosos critérios de qualidade ISO 9001, nossos produtos - 

sejam refratários ou anticorrosivos - têm como pano de fundo o sólido diferencial de um 

corpo técnico largamente experiente e o apoio internacional de base.

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!

KNOW-HOW IMPORTADO E PRODUTOS IMPORTADOS DIFERENCIADOS

O contato direto e permanente com os líderes de mercado europeus, além de 

favorecer o desenvolvimento e o aprimoramento constante de nossa produção e 

nossos serviços, traz como vantagem adicional a oferta de complementos a algumas 

necessidades especiais de nossos clientes, como:

• placas e tijolos antiácidos e refratários, produtos isostáticos e eletrodos; 

• lençóis de borracha de primeira linha e termoplásticos especiais; 

• recheios cerâmicos, metálicos e plásticos para torres e colunas de processo; 

• revestimentos antiabrasivos à base de basalto fundido. 

Toda a assistência comercial e técnica é fornecida em parceira com os engenheiros 

das empresas fornecedoras, assegurando ao mercado o acesso aos mais recentes 

avanços tecnológicos mundiais nessas áreas, com garantia local.

TECNOLITA - refratários especiais de alta performance & linha completa de 

materiais e sistemas contra a corrosão. 



Nossos clientes 

Trabalhamos para estabelecer parcerias de longo prazo com nossa maior riqueza: nossos clientes. 

Contribuir para que sejam líderes em seus setores de atuação é o objetivo que buscamos diariamente. Veja aqui alguns deles:

Nossos produtos

A experiência nos segmentos de refratários e materiais 

anticorrosivos é a garantia de nossa qualidade. 

Exija sempre a performance superior dos produtos 

originais TECNOLITA.



Rua Bernardino Martins Filho, 55 - Cep 13051-103 - Campinas - SP - Brasil - Tel.: (+55 19) 3729 3090 - Fax: (+55 19) 3729 3080 - www.tecnolita.com.br - info@tecnolita.com.br

Refratários TECNOLITA
Produtos fabricados

•  Deltas para fornos elétricos a arco trifásico (FEA) e fornos-panela

•  Snorkels superior e inferior para utilização em  
     Sistema de Refino Secundário CAS-OB e AHF

•  Barreiras e bloco de impacto para utilização em Tundish

•  Blocos queimadores

•  Plug capilar para injeção de argônio

•  Peças especiais conforme projeto do cliente até 15 toneladas de peso

•  Concretos refratários de baixo e ultrabaixo teor de cimento

•  Argamassas refratárias

Segmentos atendidos

•  Indústrias siderúrgicas

•  Fundições de aço e ferro fundido

•  Indústrias de cimento e cal

•  Indústrias cerâmicas

•  Empresas de projetos e equipamentos

Anticorrosivos TECNOLITA
Produtos fabricados

•  Cimentos de rejuntamento e assentamento

•  Camadas protetoras monolíticas e reforçadas

•  Pisos industriais

•  Pinturas primárias e de acabamento

•  Revestimentos de borracha

•  Placas, tijolos e peças especiais - inclusive de carbono

Segmentos atendidos

•  Indústrias de fertilizantes

•  Plantas de celulose e papel

•  Mineradoras

•  Usinas termoelétricas

•  Indústrias químicas e petroquímicas

•  Indústrias metalúrgicas


