




A P R E S E N T A Ç Ã O
T r a d i ç ã o  e  Q u a l i d a d e
A SINCAL é uma empresa fundada em 1970, que desenvolve soluções e       
inovações na prestação de serviços, formando parceiros dentro das 
maiores indústrias do país, pioneira nos serviços técnicos de pintura, é 
referência de credibilidade e qualidade.
Nosso compromisso é atender as necessidades dos nossos clientes              
produzindo serviços de qualidade com soluções especí�cas sob medida.
Formada por uma equipe de pro�ssionais competentes, mantém em seu 
quadro engenheiros, técnicos, inspetores e pro�ssionais com larga 
experiência adquirida no campo e em programas de aperfeiçoamento e    
treinamento desenvolvidos no Sistema de Gestão Integrado.
Desenvolve no seu Sistema de Gestão Integrado o comprometimento com 
a melhoria contínua de seus processos buscando a satisfação de seus         
CLIENTES, acionistas, funcionários, parceiros, fornecedores e da                         
comunidade.



A Sincal está sempre a frente em tecnologia,  investi-
mentos em equipamentos, matérias primas de alta 
performance e de rendimento são constantes,        
visando sempre oferecer ao cliente qualidade em 
todos os serviços executados.

Nossa equipe operacional é composta por                       
engenheiros, inspetores, técnicos especializados nas 
diversas funções exercidas, além de um corpo            
administrativo quali�cado e treinado que fornece 
toda a estrutura necessária para o andamento de 
nossos contratos e atendimento diferenciado para 
nossos clientes.

visando sempre oferecer ao cliente qualidade em 
todos os serviços executados.

Nossa equipe operacional é composta por                       
engenheiros, inspetores, técnicos especializados nas 
diversas funções exercidas, além de um corpo            
administrativo quali�cado e treinado que fornece 
toda a estrutura necessária para o andamento de 
nossos contratos e atendimento diferenciado para 
nossos clientes.

CAPACIDADE
TÉCNICA

V a l o r e s

V i s ã o

M i s s ã o

Transparência nas relações com os Clientes,                 
valorização dos Colaboradores da empresa, 
inovação e  aprimoramento dos processos,                    
atendimento aos prazos contratuais, qualidade nos 
serviços prestados, consciência ambiental,                   
segurança e saúde;

Estar entre as melhores empresas no  mercado de 
prestação de serviços de pintura industrial e                  
engenharia.
Ser reconhecida como uma parceira de negócios 
diferenciados pela qualidade e excelência de                 
desempenho.

Prestar serviços de Pintura Industrial e Engenharia 
satisfazendo as expectativas de nossos clientes, com 
inovações e  tecnologias.
Sempre comprometida com a qualidade, segurança, 
saúde e com respeito ao meio ambiente.
Tendo como base a ética e o comprometimento com 
os colaboradores, fornecedores e acionistas.



ATUANDO
NAS ÁREAS
- Jateamento Abrasivo;
- Hidro Jateamento de Alta e Ultra Alta Pressão;
- Isolamento Térmico de Médias e Altas Temperaturas;
- Alpinismo Industrial e Espaço Con�nado;
- Pintura e Manutenção em Plataformas Marítimas;
- Revestimento com Resina e Fibra de vidro;
- Inspeção de Equipamentos e Ensaios não Destrutivos;
- Revestimento de piso, Materiais Compostos e Intumescente;
- Pintura e Manutenção Industrial, Naval, Predial de Máquinas,
  Equipamentos, Esferas e Tanques de Armazenamento. 

ISO 45001

ISO 9001

ISO 14001



REVESTIMENTO AUTONIVELANTE
EM POLIURETANO VEGETAL

Revestimento autonivelante de alto desempenho 

para pisos industriais de concreto, composto por três 

componentes, pré dosados, prontos para mistura e 

aplicação. O sistema é formado por agregados          

minerais pré-selecionados, isocianato e uma matriz à 

base de resinas de poliuretano vegetal pigmentada, 

com adição de agentes bactericidas que impedem a 

proliferação de microrganismos na superfície do piso. 

O produto, quando curado, produz uma superfície 

lisa e acetinada, além de extrema resistência     

mecânica à abrasão devido ao tráfego constante e 

pesado de empilhadeiras e carrinhos paleteiros de 

rodas rígidas, além de elevada resistência a choques 

térmicas ( -30º C a 150º C). Pode ser aplicado em          

espessuras de 4 a 6 mm ou >.



Verniz em poliuretano alifático nobre, de baixa 
espessura, secagem rápida, bi componente, 
pré-dosado, composto de base transparente e 
endurecedor. Pode ser aplicado em pisos e        
paredes. Produto de fácil assepsia, excelente 
aspecto estético, estabilidade a raios UV e alta 
resistência química e mecânica a abrasão. Pode 
ser utilizado com grande e�cácia em pinturas 
antiderrapantes como camada de sacrifício.
Verniz de alto desempenho para pisos industriais 
de concreto e granilite. Recomendado para 
indústrias de alimentos, salas com alto grau de 
assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e 
áreas de produção em geral não sujeitas a 
agressões mecânicas e químicas severas.

Sistema de pintura em poliuretano alifático nobre, de 
baixa espessura, secagem rápida, bi componente, 
pré-dosado, composto de base pigmentada e 
endurecedor. Disponível em várias tonalidades de 
cores para aplicação em pisos e paredes. Acabamento 
de fácil assepsia, excelente aspecto estético,                   
estabilidade a raios UV e alta resistência química e 
mecânica a abrasão. Pode ser utilizado com grande 
e�cácia em pinturas antiderrapantes.
Pintura de alto desempenho para pisos industriais de 
concreto. Recomendado para indústrias de                       
alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, 
almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em 
geral não sujeitas a agressões mecânicas e químicas 
severas. Deve ser utilizado como camada de 
acabamento obrigatoriamente em áreas com 
incidência de U.V. devido a excelente estabilidade de 
cor. 

PINTURA POLIURETANO VERNIZ POLIURETANO



AUTONIVELANTE
Sistemas de revestimento em epóxi sem adição de 
solventes com propriedades autonivelantes que             
oferecem desde pisos econômicos de baixa espessura e 
alta resistência a pisos para alto tráfego e cargas pesadas, 
proporcionando alta durabilidade para tráfegos intensos 
de empilhadeiras e carrinhos paleteiros. As espessuras 
podem variar de 3,0 a 5,0 mm.
Revestimento de alto desempenho para pisos industriais 
de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser 
evitado o odor de solventes no ambiente durante a 
aplicação do produto. Recomendado para indústrias de 
alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, 
almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral 
sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.

AUTONIVELANTE
Sistemas de revestimento em epóxi sem adição de 
solventes com propriedades autonivelantes que             
oferecem desde pisos econômicos de baixa espessura e 
alta resistência a pisos para alto tráfego e cargas pesadas, 
proporcionando alta durabilidade para tráfegos intensos 
de empilhadeiras e carrinhos paleteiros. As espessuras 
podem variar de 3,0 a 5,0 mm.
Revestimento de alto desempenho para pisos industriais 
de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser 
evitado o odor de solventes no ambiente durante a 
aplicação do produto. Recomendado para indústrias de 
alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, 
almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral 
sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.

REVESTIMENTO
EPÓXI 

Revestimento espatulado de alto desempenho para pisos 
industriais de concreto, composto por três componentes 
pré dosados, prontos para mistura e aplicação. O sistema é 
formado por agregados minerais cuidadosamente                
selecionados, interligados por um aglomerante                    
pigmentado à base de resina epóxi. Revestimento           
aplicado em camada única de espessura �nal variando de 
3,0 a 5,0 mm, produz um acabamento com superfície 
fosca, ligeiramente texturizada e antiderrapante.
Revestimento de alto desempenho para pisos industriais 
de concreto, indicado para locais fechados onde deve ser 
evitado o odor de solventes no ambiente durante a 
aplicação do produto. Recomendado para indústrias de 
alimentos, áreas de produção em geral sujeitas a 
agressões mecânicas e químicas severas.

ESPATULADO



REVESTIMENTO
EPÓXI 

MULTICAMADAS
Revestimentos epóxi de alto desempenho aplicado em uma ou mais camadas promovendo alta 
resistência mecânica e abrasiva, boa resistência química, excelente aspecto estético além de ótima 
durabilidade. Pode ser aplicado com espessuras de 1 a 4 mm.
É um sistema tri componente, formulado a base de resinas epóxi de baixa viscosidade, isenta de 
solventes, agentes de cura a base de poliamidas modi�cadas e agregados minerais cuidadosamente 
selecionados.

A composição do sistema é feita pelos produtos abaixo mencionados:
 Primer epóxi 100% sólidos sem adição de solventes.
 Areia de quartzo para aspersão.

É recomendado como revestimento de alto desempenho para pisos industriais de concreto,                    
indicado para locais fechados onde deve ser evitado o odor de solventes no ambiente durante a 
aplicação do produto. Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, 
hospitais, almoxarifados, laboratórios e áreas de produção em geral não sujeitas a agressões        
mecânicas e químicas severas.

2º Selante
Epóxi

3º Selamento

Recomendado 
no máximo 2 
aspersões

Acabamento pode ser 
em Epóxi, PU ou 
Autonivelante

Substrato

1º Selamento
Primer

Aspersão de
Quartzo



Sistema de pintura de alto desempenho formulada à base de resinas epóxi e agentes de cura a base 
de aminas ciclo alifáticas, sem adição de solventes, pré-dosado, pronto para mistura e uso. A película 
quando curada forma uma camada resistente com excelente aderência a substrato de concreto e aço, 
que, quando aplicado em duas demãos atinge uma espessura de �lme seco que pode variar entre 250 
a 1000 aplicado no rolo ou Airless.
Pintura de alto desempenho para pisos industriais de concreto, indicado para locais fechados onde 
deve ser evitado o odor de solventes no ambiente durante a aplicação do produto. Recomendado 
para indústrias de alimentos, salas com alto grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e 
áreas de produção em geral não sujeitas a agressões mecânicas e químicas severas.

REVESTIMENTO

ALTA ESPESSURA

EPÓXI 



Sistema de verniz à base de resina epóxi e agentes de cura a 
base de aminas ciclo alifáticas, sem adição de solventes, 
pré-dosado, pronto para mistura e uso. A película quando 
curada forma uma camada resistente com excelente                  
aderência a substrato de concreto e aço, que, quando             
aplicado em duas demãos atinge uma espessura de �lme seco 
que pode variar entre 100 a 250 µm ou >.
Verniz de alto desempenho para pisos industriais de concreto, 
indicado para locais fechados onde deve ser evitado o odor de 
solventes no ambiente durante a aplicação do produto. 
Recomendado para indústrias de alimentos, salas com alto 
grau de assepsia, hospitais, almoxarifados, laboratórios e 
áreas de produção em geral não sujeitas a agressões        
mecânicas e químicas severas.

VERNIZ EPÓXI



LÁBIOS POLÍMEROS

MASTIQUE POLIURETANO

Tratamento de juntas lábios polimériocos com produto 
epoxídico formado por três componentes de alta dureza, 
desenvolvidos especialmente para reparos e tratamento 
de bordas de juntas em pisos de concreto e asfáltico em 
áreas com tráfego intenso de veículos de rodas rígidas, 
possuindo grande estabilidade as solicitações mecânicas 
e químicas, podendo ser utilizado em pisos novos ou 
antigos. O seu desempenho promove além da segurança 
a toda atividade de circulação envolvida, ganhos reais 
com manutenções e produtividade.
Sistema especi�cado para recuperação de juntas em 
pisos industriais de concreto sujeitas a tráfego intenso de 
empilhadeiras de rodas rígidas e impactos, preenchi-
mento de bases de equipamentos, pontes rolantes, 
trilhos para transporte pesado, turbinas, etc.

Tratamento de junta com mastique de poliuretano para 
vedação de juntas de dilatação em paredes e pisos.               
É monocomponente, estável, tixotrópico . Resulta em um 
elastômero com excepcional qualidade de resistência a 
intempéries. Adere aos principais substratos como: 
concreto, vidro, metal, �bra, etc. É um produto                         
�siologicamente inerte, podendo ser aplicado na 
indústria de produtos alimentícios. Indicado para áreas 
de trânsito leve.

LÁBIOS POLÍMEROS

MASTIQUE POLIURETANO

Tratamento de juntas lábios polimériocos com produto 
epoxídico formado por três componentes de alta dureza, 
desenvolvidos especialmente para reparos e tratamento 
de bordas de juntas em pisos de concreto e asfáltico em 
áreas com tráfego intenso de veículos de rodas rígidas, 
possuindo grande estabilidade as solicitações mecânicas 
e químicas, podendo ser utilizado em pisos novos ou 
antigos. O seu desempenho promove além da segurança 
a toda atividade de circulação envolvida, ganhos reais 
com manutenções e produtividade.
Sistema especi�cado para recuperação de juntas em 
pisos industriais de concreto sujeitas a tráfego intenso de 
empilhadeiras de rodas rígidas e impactos, preenchiempilhadeiras de rodas rígidas e impactos, preenchiempilhadeiras de rodas rígidas e impactos, preenchi
mento de bases de equipamentos, pontes rolantes, mento de bases de equipamentos, pontes rolantes, mento de bases de equipamentos, pontes rolantes, 
trilhos para transporte pesado, turbinas, etc.trilhos para transporte pesado, turbinas, etc.trilhos para transporte pesado, turbinas, etc.

Tratamento de junta com mastique de poliuretano para 
vedação de juntas de dilatação em paredes e pisos.               
É monocomponente, estável, tixotrópico . Resulta em um 
elastômero com excepcional qualidade de resistência a 
intempéries. Adere aos principais substratos como: 
concreto, vidro, metal, �bra, etc. É um produto                         
�siologicamente inerte, podendo ser aplicado na 
indústria de produtos alimentícios. Indicado para áreas 
de trânsito leve.

TRATAMENTO
DE JUNTAS



SELANTE EPÓXI
Selante epoxídico formado por três componentes de alta 
dureza, desenvolvidos especialmente para reparos e 
tratamento de bordas de juntas em pisos de concreto e 
asfáltico em áreas com tráfego intenso de veículos de 
rodas rígidas, possuindo grande estabilidade as                   
solicitações mecânicas e químicas, podendo ser utilizado 
em pisos novos ou antigos. Sistema especi�cado para 
recuperação de juntas em pisos industriais de concreto 
sujeitas a tráfego intenso de empilhadeiras de rodas 
rígidas e impactos, preenchimento de bases de                   
equipamentos, pontes rolantes, trilhos para transporte 
pesado, turbinas, etc.

TRATAMENTO
DE JUNTAS



Revestimento autonivelante ecológico, muito �uído, e de base cimentícia que proporciona um 
contrapiso com até 20mm de espessura em uma única camanda.
Indicado para ambientes internos como: pavimentação de centros comerciais, supermercados, lojas e 
estacionamentos. Também indicado para a regularização e recuperação de suportes cimentícios, 
velhas pavimentações em cerâmica, pedra natural, ou em locais onde se tem em vista a aplicação 
posterior de outro tipo de pavimento. Indicado também para ambientes externos, desde que se      
coloque um revestimento ou pintura como acabamento �nal. Produto que oferece excelente    
resistência mecânica e abrasiva, com rápida liberação de tráfego leve (4-6 horas).

REVESTIMENTO AUTONIVELANTE 
COM BASE CIMENTÍCIA



Sistema de polimento de alto brilho para tratamento de pisos de 
concreto utilizado para recuperação de substratos antigos                
deteriorados e também para proteção de substratos novos                
recentemente executados. O sistema consiste em duas etapas, que 
são: Polimento com ferramentas diamantadas metálicas e                
resinadas e aplicação de endurecedor químico de superfície.               
O sistema promove o fortalecimento da superfície de concreto e 
acrescenta muitos anos de vida útil ao piso. O piso tratado               
permanecerá forte e íntegro por muito mais tempo que os pisos 
tratados com outros produtos similares. Após conclusão da 
aplicação é emitido um certi�cado de garantia de material e mão 
de obra de 10 anos contra abrasão da superfície e formação de pó 
devido ao desgaste conforme �cha técnica.

SISTEMA DE POLIMENTO ALTO BRILHO
PARA PISOS DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA
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