
Foco nas operações de conformação  
de Tubos.

Hoje, a indústria de tubos é muito mais 
exigente. Exigências que vão desde novos 
mercados para tubos e “conexões Premium”, 
até a crescente demanda pela excelência 
em qualidade, segurança e melhor proteção 
anticorrosiva. Temos muitos desafios  
pela frente. 

É por isso que você precisa de fluidos de 
processos e revestimentos (vernizes) de alta 
performance, combinado à uma parceria com 
conhecimento de processo e experiência global, 
para acelerar o sucesso do seu negócio.

É por isso que você precisa de produtos que 
façam muito mais do que apenas cumprir 
uma tarefa. Nesses momentos é que a Quaker 
poderá ajudá-lo. Somos um parceiro

que valoriza a melhoria de seus processos, 
fornecendo conhecimento técnico em aplicação 
e suporte exclusivo em sua fábrica. A tecnologia 
dos produtos Quaker aprimorará todo seu 
processo de fabricação de tubos, desde a 
fundição, conformação, acabamento até o 
revestimento final.

Com a implementação de um pacote 
completo de fluidos e revestimentos de alto 
valor agregado, combinados com nossa 
experiência e conhecimento de processo, sua 
empresa terá maior retorno em segurança e 
saúde de seus funcionários, desempenho de 
equipamentos e redução de custos em sua 
fábrica. Isso significa mais rentabilidade e 
sucesso para o seu negócio.

Tubos



Tem algum desaFio que não consegue resolver com as soluções exisTenTes? 
não se preocupe.

Podemos ajudá-lo em todas as etapas do processo.
Podemos atendê-lo em toda a linha de produção,
fornecendo produtos químicos totalmente compatíveis,
melhorando o desempenho e controle do processo.
Podemos também fornecer soluções customizadas em
equipamentos para aplicação.

Chame o parceiro certo para trabalhar com você – em
todas as etapas para a conquista do sucesso. Entre em
contato com a Quaker hoje e inicie a transformação de
sua empresa.

Seja na fundição, conformação, rosqueamento, acabamento 
ou revestimento, a Quaker dispõem de solução integrada 
para o seu processo e serviço especializado para otimizar a 
sua operação e aumentar a sua rentabilidade.
principais beneFícios ao escolher 
a quaker como seu parceiro na 
Fabricação de Tubos soldados e  
sem soldas.

»  Temos história, produtos, especialistas e presença 
global para identificar e solucionar seus problemas 
técnicos e desafios de negócio

»  Entendemos todas as etapas do processo e aplicações 
de produtos e podemos proporcionarmelhorias tanto 
em tecnologia de produtos como em equipamentos 
para aplicação

»  Podemos integrar todo o seu processo – desde 
fundição, conformação e acabamento até 
orevestimento final – maximizando sua  
produtividade e assegurando a compatibilidade  
entre produtosquímicos e processos

»  O respeito às normas ambientais e à segurança 
dos funcionários está sempre à frente de tudo o 
quefazemos

»  As nossas análises e decisões, para o aprimoramento 
do seu processo, são tomadas mediante consultaa uma 
complexa base de dados. Nossa base de dados global 
para aplicações na fabricação de tubosnos permite 
selecionar e compartilhar as melhores práticas de 
maneira mais eficiente e eficaz

não exisTe nada semelhanTe em 
Termos de conhecimenTo e recurso 
no mercado.

O enfoque global da Quaker na indústria de tubos 
proporciona dedicação e comprometimento inigualáveis 
para este segmento de mercado. Nosso exclusivo 
portfólio de produtos “front-to-back” (do início ao fim) 
e conhecimento de processo, nos diferencia de nossos 
competidores. Alavancamos nossa experiência e 
tecnologia com recursos globais para fornecer soluções 
customizadas a sua fábrica.
Nossa posição de liderança em fluidos de processo e 
lubrificantes especiais para usinas de aço, proporciona 
sinergia e benefícios nas aplicações de fluidos hidráulicos 
resistentes ao fogo, graxas e lubrificantes especiais para 
conformação e laminação a quente na produção de tubos 
sem solda. Nos processos de tubos soldados, nossos 
anticorrosivos aplicados nas bobinas de aço ajudam a 
otimizar subsequentes operações de conformação  
de tubos.
Indo um pouco mais além, fomos pioneiros no 
desenvolvimento de fluidos de melhor desempenho 
no rosqueamento de tubos e operações de rigoroso 
acabamento. Para finalizar, nossos revestimentos 
(vernizes) – incluindo produtos de base solvente não 
agressivos ao meio-ambiente, secagem rápida, baixo VOC 
(componentes orgânicos voláteis) e cura por UV – podem 
ser customizados para atender às demandas crescentes 
por desempenho. 
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