Brabant Groep
e Hempel:
uma equipa sólida
A Hempel construiu um relacionamento duradouro com uma das
mais importantes empresas com instalações de de decapagem
e pintura do Benelux.
Sendo o maior grupo deste género na Holanda, o Brabant Groep
concentra-se na prevenção da corrosão pela aplicação de vários
sistemas de pintura em diversas indústrias diferentes, como
chapas de aço para a construção de tanques e indústria naval,
tubagem para a indústria química e petroquímica, proteção
passiva contra incêndios, TSA, construções metálicas e muito
mais. A sua principal atividade é a aplicação automática de
primários de espera epoxídicos e de silicato de zinco. Devido à
grande dimensão das instalações que possuem, estão aptos
a executar grandes projetos. Este grupo financeiramente
saudável, de propriedade da Anders Invest, continua a inovar
sempre que pode.
O Brabant Groep é formado por três empresas, e a maior do
trio, a Staalstraal Brabant BV, usa os primários de espera da
Hempel diariamente há décadas. Uma segunda empresa do
grupo, a Straco Waspik, está a usar vários produtos da Hempel
para todos os tipos de projetos. A terceira empresa, a Straco
Heerenveen, é principalmente especializada em atividades de
pintura a pó.
hempel.pt

Caso real

Brabant Groep e Hempel: uma equipa sólida
Este ano é novamente um ano promissor para a Hempel
no que diz respeito aos negócios com o Brabant Groep.
Juntamente com o negócio diário de aplicação automática
de primários de espera epoxídicos e de silicato de zinco,
o Brabant Groep executou dois grandes projetos de nova
construção de tubagem para duas grandes empresas de
petróleo e gás.
O mais recente projeto downstream que a Hempel concluiu
com o Brabant Groep foi para a Vopak Amsterdam, onde a
Hempel forneceu 8.500 litros de tinta. O objetivo do projeto
era expandir a capacidade atual da Vopak Amsterdam,
aumentando o cais existente e construindo um novo.
Era necessário um sistema de secagem rápida e de fácil
aplicação em oficina, e, por esse motivo, optou-se por um
esquema de pintura composto por Hempadur Avantguard
550, Hempaprime Multi 500 e Hempathane Speed-Dry
Topcoat 250.
Mais recentemente, a Hempel ganhou um projeto de
petróleo e gás para a Koole Terminals em Roterdão. Serão
utilizados cerca de 7.500 litros de tinta para revestir 6.200
m2 de tubagens e carretéis. O sistema será composto
por Hempadur Avantguard 750, Hempaprime Multi 500 e
Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.
As principais razões que levaram a Staalstraal Brabant
e a Straco Waspik a confiar os seus projetos à Hempel
são os nossos preços competitivos, os nossos primários
epoxídicos ricos em zinco recém-desenvolvidos e os
nossos produtos com propriedades de secagem rápida,
que provaram proporcionar igualmente uma dureza
impressionante.
A Hempel está ansiosa para continuar nesta nova aventura
entusiasmante com o Brabant Groep, cujo espírito de
inovação combina bem com o nosso.

Ativação tripla com tecnologia
Avantguard ® patenteada

+
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De forma a promover a utilização total do zinco, combinamos
zinco, o nosso ativador patenteado e esferas de vidro oco. O
Avantguard é também o único primário rico em zinco a usar os
três métodos de proteção anticorrosiva:

Efeito de barreira | Efeito inibidor | Efeito galvânico
A ativação tripla com tecnologia Avantguard patenteada oferece
proteção superior, durabilidade e sustentabilidade em comparação
com primários tradicionais ricos em zinco. Assim, vai economizar
nos custos de aplicação e manutenção, enquanto os seus ativos
duram mais.

Descubra o Avantguard em www.hempel.com/avantguard
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