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Assistência Técnica – Desenvolvimento de Produtos 



Com experiência de mais de 34 anos no mercado de insumos para fundição, 
a TECBRAF tem o compromisso de fornecer tintas, removedores, 
desmoldantes e massa de vedação com altíssimo padrão de qualidade, 
entregas rápidas e atendimento exemplar.  
 
Hoje, está presente nas maiores fundições do país e trabalha constantemente 
no desenvolvimento especializado de novas tecnologias que contribuam para 
melhoria nos processos de fundição e na redução de custo. 

SOBRE A TECBRAF 

ENTREGA QUALIDADE TECNOLOGIA SUPORTE 

ESPECIALIZADO 
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Automotivo 
Energia 

Eólica 

37% 

Agrícolas 

14% 9% 

PRINCIPAIS MERCADOS 
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Industrial 

8% 



Concentração 

de clientes nas 

regiões 

Sudeste e Sul. 

PRESENÇA DE MERCADO 

Estamos presentes nos principais 

polos de fundição  do Brasil, e 

seguimos abrindo espaço em todo o 

mercado sul-americano. 
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Nossa fábrica está localizada 

em Bragança Paulista, interior 

do estado de SP. 



Assistência Técnica e Desenvolvimento de 

Produtos. 
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Temos hoje mais de 130 Fundições ativos em carteira atendendo na América do 
Sul, levando qualidade e custo e beneficio para as empresas. 

Isso aumenta a responsabilidade para aumentar a qualidade de nossos produtos 
e atendimento. 
 
Fornecemos suporte técnico especializado em defeitos de fundição para 
qualquer eventualidade que possa ocorrer no setor Fabril, desenvolvendo 
produtos especifico para cada processo. 
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T I N T A S 

São utilizadas na pintura de machos e moldes 

visando a obtenção de fundidos com ótimo 

acabamento superficial, isento de defeitos de 

penetração, veiamentos, sinterizações, etc. 

 

Nossas tintas são desenvolvidas com matérias-

primas selecionadas e de altíssima qualidade para 

atender desde os processos mais simples até os 

mais complexos. 

 
Nossas tintas são indicadas para as ligas de:  

 
 
 

Aço Inox 
Aço Carbono 
Aço Manganês  

Ferro Cinzento 
Ferro Nodular 
Full Mold 

Não Ferrosos 
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TINTA PARA PROCESSO 

• Base de Água 

• Base de Álcool 

• Centrifugação 

• Resfriador 

• Resfriamento 

É essencial utilizar uma tinta que possa ajudar na prevenção de defeitos de fundição e na 
melhora do acabamento final. 
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Container Inox Tambor Balde 

OBS: A quantidade de produto em cada embalagem pode variar de acordo com o peso específico da tinta.  

EMBALAGEM 

Tinta 



D E S M O L D A N T E S 

Os desmoldantes tem a finalidade de formar uma camada 

na interface metal/areia para evitar a aderência da areia de 

moldagem ao modelo. 

  

As formulações dos desmoldantes TecBraf são 

elaboradas com foco na redução de custo e são 

indicadas pelos principais fabricantes de máquinas 

de moldagem automática. 

Nossos produtos são indicados para os seguintes processos: 

Areia Verde – Base de solvente não inflamável ou aguarráz 

Cura Frio – Base de solvente não inflamável ou Aluminizado 

Shell Molding e Hot Box - A base de água e silicone 

Cold Box – Base de silicone ou hexano 
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Bombona Tambor Container de Plástico 

EMBALAGEM 

Desmoltec 



MATERIAL LÍDER DE MERCADO 
 

O removedor da TecBraf é 

altamente eficiente na limpeza 

dos resíduos impregnados nos 

ferramentais. 

 

Além disso, é um material seguro 

para manuseio dos usuários. 

REMOVEDOR PARA LIMPEZA DE 

FERRAMENTAL 
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Bombona 

Removedor para Limpeza de Ferramental 

EMBALAGEM 
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M A S S A   D E   V E D A Ç Ã O 

A massa de vedação ou massa para calafetar, tem 
as características de uma cola/taparil que 
proporciona um esmagamento perfeito e corrige o 
empenamento das caixas. Sua função é resfriar o 
metal de modo que não haja vazamento do 
material fundido durante a vazão. 
 

TAMANHOS DE BITOLAS  DO CORDÃO 

DE ACORDO COM A NECESSIDADE 

DO PROCESSO. 
 



Propriedade da TecBraf. Cópia e reprodução proibida. 

Para correção e reparo de falhas em machos e moldes nos processos de  

Cura Frio, Areia Verde e Cold Box. 

Massa de Vedação 

A massa de vedação ou massa para calafetar, como é também é conhecida, tem as 
características de uma cola que proporciona um esmagamento perfeito e corrige o 
empenamento das caixas. Sua função é resfriar o metal de modo que não haja vazamento 
do material fundido durante a vazão. 
 
A secagem completa do produto se dá entre 1h30 à 2h00 após a aplicação em temperatura 
ambiente, mas dependendo da aplicação não é necessário que a massa esteja 
completamente seca para garantir a vedação. 
 
Nossa massa também contribui para que não ocorram reações químicas e propagação de 
gases na região de aplicação e é amplamente utilizada para reparar trincas e quebras 
parciais de machos e moldes. 
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Massa de Vedação 

 

 

 

 

 

 

Caixa de 25kg, com bisnagas pesando 

aproximadamente 1kg. 

EMBALAGEM 



TECBRAF TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA FUNDIÇÃO LTDA 

E-mail: vendas@tecbraf.com.br 
Tel: (11) 4035-8888 


