
Desgaste comparativo entre Desgaste comparativo entre 
os painos painééis de madeira e UTECis de madeira e UTEC

Revestimento
Formas de Concreto
Revestimento
Formas de Concreto

Menu



Roletes

Mais leves que aMais leves que aççoo
Não travamNão travam
Funcionam mais de 6000 sem manutenFuncionam mais de 6000 sem manutenççãoão
Opera Opera emem campo campo abertoaberto e e emem ambientesambientes agressivosagressivos

Menu



Tubos

Produto não adere ao tuboProduto não adere ao tubo
Quimicamente InerteQuimicamente Inerte
Baixa ProdutividadeBaixa Produtividade

Menu



Raspadores

Menu



Naval

Defesa de UTECDefesa de UTEC®® com suporte de borrachacom suporte de borracha
ProteProteçção dos Cascos do Navio de Impactosão dos Cascos do Navio de Impactos
ProteProteçção do Cais do Porto ão do Cais do Porto 

Borracha

Menu



Papel e Celulose

Revestimento de Caixas de Sucção

Aumenta a durabilidade devido a resistência Aumenta a durabilidade devido a resistência àà abrasividadeabrasividade
AplicaAplicaçção: Revestimento e Perfisão: Revestimento e Perfis

Menu



Automotiva

Partes sob fricPartes sob fricçção ou impactoão ou impacto
Evita o uso de lubrificantesEvita o uso de lubrificantes
Nota: UTECNota: UTEC®® não não éé recomendado para temperaturas de trabalho superiores a 80recomendado para temperaturas de trabalho superiores a 80°° CC

Menu

Molas

5ª Roda: Acoplamento da Carreta

Coxins



Bebidas

Reduz fricReduz fricçção e barulhoão e barulho
Não necessita de lubrificaNão necessita de lubrificaçção. Manutenão. Manutençção livre de graxa. ão livre de graxa. 
Perfil de UTECPerfil de UTEC®® éé 8 vezes mais leve que a8 vezes mais leve que açço: Prolonga a vida de esteiras, motores o: Prolonga a vida de esteiras, motores 

e correntese correntes
UTECUTEC®® dura 10 vezes mais que Polietileno de Alta Densidadedura 10 vezes mais que Polietileno de Alta Densidade

Menu



Alimentício – Tábuas e Placas

Pode ser aditivado material Pode ser aditivado material AntibactericidaAntibactericida (Maior Seguran(Maior Segurançça do Alimento)a do Alimento)
Maior Durabilidade comparado a materiais convencionaisMaior Durabilidade comparado a materiais convencionais
OdoresOdores e e SaboresSabores NeutrosNeutros



Alimentício
Tábuas e Placas

FFáácil Limpezacil Limpeza
Boas para Cortes (Facas)Boas para Cortes (Facas)
Vida Vida úútil elevadatil elevada
Suporta Baixas TemperaturasSuporta Baixas Temperaturas



Alimentício
Frigorífico

Menu



Agricultura
Colheitadeiras

Colheitadeiras de Soja e Algodão trabalham com atrito no solo. Colheitadeiras de Soja e Algodão trabalham com atrito no solo. AplicaAplicaçções de UTECões de UTEC®

são fixadas na base para aumentar sua vida são fixadas na base para aumentar sua vida úútiltil



Sucroalcooleiro
Colhedoras de Cana

• Redução de Peso das Peças
-Menor Compactação de Solo 

Sustentabilidade
Maior Produtividade/hect.

-Redução Consumo Combustível

• Menor Custo e Tempo de Manutenção
- Maior Produtividade do Equipamento



• Melhor Desempenho Industrial
-Maior Durabilidade das Peças
-Redução do Uso de Lubrificantes

• Menor Custo e Tempo de Manutenção
-Redução do Tempo de Parada

Menu

Sucroalcooleiro
Industrial



Usado quando o metal não suporta as condiUsado quando o metal não suporta as condiçções de ataque quões de ataque quíímico mico 
IndIndúústria Alimentstria Alimentíícia e de bebidas, Farmacêutica, Fotografia, Mecânica, cia e de bebidas, Farmacêutica, Fotografia, Mecânica, ÁÁlcool e lcool e 

AAçúçúcar, Celulose e Papelcar, Celulose e Papel

Menu

Química
Rolamentos



Química
Bombas

Rotores e CarcaRotores e Carcaçças com maior resistência quas com maior resistência quíímica e abrasivamica e abrasiva

Menu



Porosos
Filtros

Menu



Embalagem

Melhor empilhamento devido Melhor empilhamento devido àà redureduçção do coeficiente de fricão do coeficiente de fricçção, otimizando a ão, otimizando a áárea rea 
de estoque de estoque 

Não desgasta o equipamento de processamentoNão desgasta o equipamento de processamento

Menu



Fibras

Capacetes

Cordas de 
Alta Performance

Velas de Alta 
Performance

Colete à
Prova de Balas

Fibras 15X mais resistentes que aFibras 15X mais resistentes que açço e 40% mais resistentes que fibras de o e 40% mais resistentes que fibras de 
aramidas convencionaisaramidas convencionais

AplicaAplicaçções em cordas, cabos, redes de pesca, coletes de seguranões em cordas, cabos, redes de pesca, coletes de segurançça, esportes a, esportes 
e bale balíísticastica

Menu



Esportes e Diversão

Alta resistência ao impacto, mesmo Alta resistência ao impacto, mesmo àà baixas temperaturas, combinada com alta baixas temperaturas, combinada com alta 
resistência resistência áá abrasão e baixo coeficiente de fricabrasão e baixo coeficiente de fricçção faz do UTECão faz do UTEC®® ideal para esportes de ideal para esportes de 
invernoinverno

Menu

Pistas de Patinação Skis de Neve



Peças Técnicas
Usinagem

Menu
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