
Soluções rápidas para 
recuperação e revestimento 
de peças.

Fácil de aplicar: 

Versátil:

Resistente:

Econômico:

& Pronto para 
uso no campo ou na oficina.

&  Aplicável em 
temperatura ambiente que não 
causa distorção térmica. E 
utilizável em peças de todas as 
dimensões e tipos de materiais. 
Mesmo em materiais não 
soldáveis.

&  Excelente 
aderência, elevada resistência a 
corrosão, abrasão, erosão e 
temperatura.

&  Reparos rápidos, 
baixo custo de mão-de-obra, 
aumento de vida útil, redução de 
parada de equipamentos.

 

Polímeros de Engenharia
Sistema de reparo a frio

MeCaTeC©



MeCaTeC  é um material tipo “Composite”, inicialmente em forma de 
pasta que endurece após a mistura com o catalisador, proporcionando a 
recuperação dimensional de peças e revestimento antidesgaste.

“Composite” é a união de 2 ou mais materiais que pertencem aos 3 
grupos bases: metais, cerâmicos e polímeros. O material “Composite” faz 
com a sua estrutura tridimensional reticulada, uma forte ligação com o 
material de base através de uma reação fisicoquímica de superfície.

®

POLÍMEROPOLÍMERO

METALMETAL CERÂMICACERÂMICA

COMPOSITECOMPOSITE

Seleção do Produto:
As tabelas abaixo mostram o uso dos tipos de MeCaTeC , de acordo com os tipos de desgaste e reparo:®
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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2

Pasta
2

Líquido

3 Xuper 
Hard 
Pasta

3 Xuper
Hard 

Líquido
A 5 A 5 HT EXPRESS 350 450 700

Proporção de mistura 
compon. X / XX peso

12,5:1 12,5:1 10:7,5 20:01 12,5:1 04:01 04:01 10:02,5 7,3:1 7,3:1 0,87:1

Proporção de mistura 
compon. X / XX volume

07:01 07:01 1,35:1 12:01 7,5:1 3,81:1 04:01 05:01 04:01 04:01 01:01

Faixa de temperatura de 
aplicação (°C)

5-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-35 10-40 10-40 10-40

Tempo máximo para 
aplicação após a mistura 

20-30 25-35 30-40 25-35 25-35 30 30 5-15 60 30 30

Tempo para entrar em 
serviço a 20°C

2-4h 2-4h 2-4h 2-4h 2-4h 1,5h 3h 30-70min 3h 1,5h 2h

Tempo de cura total a 
20°C

~24h ~24h ~24h ~24h ~24h ~5h ~11h ~3h 11h 5h 7h

3Densidade (g/cm ) 1,9 - 2,0 1,6 - 1,7 1,5 - 1,6 1,7 - 1,9 1,8 - 1,9 2,38 2,5 1,4 1,72 2,77 1,45

Temperatura máxima 
de serviço (°C)

100 100 100 100 100 90 230 100 270 270 85

Dureza (Shore D) 85 92 80 95 86 82 78 86 82 85 80

Acabamento
Manual ou 

com 
ferramenta

Manual ou 
com 

ferramenta

Manual ou 
com 

ferramenta

Manual ou 
com retífica

Manual ou 
com retífica

Manual ou 
com retífica

Manual ou 
com retífica

Manual ou 
com 

ferramenta

Manual ou 
com retífica

Manual ou 
com retífica Manual

Quant. necessária aprox. para 
2revestir 1m  com 3mm de 

espessura (pasta)
4,8 kg 4,5 kg - 5,4 kg 5,1 kg 6,8 kg 6,8 kg 4,6 kg 6,8 kg

Quant. necessária aprox. para 
2revestir 1m  com 0,5mm de 

espessura (líquido)
0,9 kg - 0,83 kg - 0,94 - - - 1,28 1,28

MeCaTeC©

MeCaTeC©



Pasta

Aplicações:
Reparo ou revestimento resistente a oxidação e à 
corrosão:
- Rotores e eixos; - Carcaças de bombas;
- Tanques; - Reservatórios de líquidos.

Pasta ou Líquido

Descrição:
Ideal para reparos de furos, trincas e dimensional, depósito 
resistente à oxidação superior à do ferro fundido e aços. 
Pode ser usinado por ferramenta de aço rápido ou por 
pastilha de carboneto de tungstênio, possui cor similar ao 
ferro fundido cinzento.

Descrição:
Possui resistência superior à corrosão em meio líquido. 
Produto na forma de pasta ou líquido. Resistente à corrosão 
de: cloreto de sódio, soda cáustica, ácido clorídrico, ácido 
sulfúrico, água do mar, ticlorometano, petróleo e outros.
Pode ser dado acabamento manual ou com ferramenta.

Aplicações:
Para reparo de defeitos de fundição, reconstrução e 
revestimento de peças de metais ferrosos, tais como:
- Bases de máquinas; - Blocos em ferro fundido;
- Blocos de motores; - Tubulações.

Descrição:
Estrutura especialmente reforçada por carboneto de silício e 
fibras tipo aramida, possui alta resistência à abrasão e 
excelente aderência ao material base. Usinável por retífica. 

Aplicações:
Para revestimentos antidesgaste, tais como:
- Carcaças de bombas; - Calhas transportadoras;
- Curvas / tubulações; - Pás misturadoras.

Descrição:
Matriz com carboneto de silício e óxido de alumínio, 

®reforçada com fibras de Kevlar ; possui superior resistência à 
abrasão/erosão com excelente aderência ao material base.

®
O MeCaTeC  A5 pode ser utilizado em aplicações com 

®
temperaturas de até 120 °C e o MeCaTeC  A5 HT até 230 °C.
Resistente à corrosão de: ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido 
fosfórico, ácido sulfúrico, solvente clorado, querosene, 
solventes minerais, tolueno, gasolina, propilenoglicol, 
solução saturada de sal, água, sais e outros.
Acabamento manual.

Aplicações:
Para revestimentos antidesgaste em:
- Pás de ventiladores;
- Transporte de fluidos;
- Carcaças de bombas;
- Silos, chutes, tubos de alimentação de clinquer.

Descrição:
Especialmente desenvolvido para as aplicações que necessi-
tam de um rápido endurecimento. Reparo de defeitos, furos, 
trincas e reconstrução de peças de máquinas.
O acabamento pode ser manual ou usinado por ferramenta 
de aço rápido ou por pastilha de carboneto de tungstênio.
Tempo de endurecimento: 45 min - 3 h.

Aplicações:
- Defeitos de fundição; - Tubulação de gases ou líquidos;
- Carcaças de bombas; - Carter de redutores e motores.

ABRASÃO / EROSÃOPasta ou Líquido

ABRASÃO SEVERA/EROSÃO/CORROSÃO

GERAL

RECUPERAÇÃO DIMENSIONAL

Pasta

CORROSÃO

Pasta

Fibras de
Kevlar®

MeCaTeC
©
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Líquido (MeCaSpray)

Descrição:

Composto cerâmico que incorpora uma avançada estrutura 
cruzada de Novolac, elemento que promove uma estável matriz 
polímera e é reforçada por carboneto de silício para atingir a 
máxima resistência a abrasão/erosão e resistência a temperatura. 

©O MeCaWear  350 foi desenvolvido para reparos de superfícies 
sujeitas a erosão severa a elevada temperatura (até 270°C). O 
produto é aplicado por pulverização (spray) através do nosso 

©
equipamento MeCaSpray  ou equipamentos airless.

Aplicações:
- Chutes, ciclones, separadores (cinzas), placas CDP, 
   aquecedores de ar, bombas, etc.

ABRASÃO/EROSÃO/ALTA TEMPERATURA

MeCa 350Wear©  

Pasta

Descrição:

©O MeCaWear  450 é um revestimento à base de Novolac 
cerâmico composto por 3 elementos: Carboneto de Silício, Óxido 

®
de Alumínio e Fibra de Kevlar . O reforço da matriz por fibra de 

®
Kevlar  torna o polímero resistente à abrasão e à alta 

©
temperatura. O MeCaWear  450 foi projetado para suportar 
temperaturas de até 270°C.

Aplicações:
- Dutos (CastoTubes), cotovelos, pás de ventiladores, rolos, etc.

ABRASÃO/EROSÃO/ALTA TEMPERATURA

MeCa 450Wear  ©

Pasta

Descrição:

Composto cerâmico que incorpora uma avançada tecnologia de 
adesão por aditivos modificados em uma resina epoxy semi-
elastômera. Esta matriz foi desenvolvida para atingir a máxima 
resistência ao desgaste, recuperando e protegendo superfícies 

©metálicas e concreto sujeitas a erosão e corrosão. O MeCaCorr  
700 é aplicado por pulverização (spray) através do nosso 

©
equipamento MeCaSpray  ou equipamentos airless.

Aplicações:
- Estações de elevação, tanques, digestores, oleodutos, 
   proteção de concreto, etc.

EROSÃO/CORROSÃO/ATAQUE QUÍMICO

MeCa  700Corr©



MeCaSpray  é um sistema pneumático de pulverização (spray) para 
®linha  MeCaTec  da Eutectic Castolin. É um equipamento portátil, 

leve e de fácil manuseio. Ele integra um inovador sistema de gatilho 
de 02 estágios que possibilita a operação por uma mão só.

O duplo estágio do gatilho permite atomização do ar se realize 
somente no bico (misturador). O cartucho aplicado possui 02 
componentes (resina e endurecedor) separados e prontos para uso. 
Este sistema dá a precisa mistura no bico, prevenindo o desperdício 
e aumentando a vida do produto no envase.

©

Equipamento de Pulverização 

MeCaSpray©

Características Benefícios

Design de baixo peso.
Menor fadiga do operador.
Fácil Manuseio.

Gatilho de estágio 
duplo.

Operação por uma só mão torna mais 
fácil.

Aplicação em camada 
única.

Baixa porosidade.
Baixo risco de falha por sobre aplicação.
Rápida aplicação.

Cartucho de dois 
componentes.

Fácil Manuseio.
Sem riscos para a validade do envase.
Mistura precisa e fácil recarga.
Mínimo desperdício.

Dados Técnicos
Dados das ligas de revestimento aplicadas pelo sistema MeCaSpray©

MeCaWear  350
©

MeCaCorr  700
©

Proporção da mistura 4:1 1:1

Tipo de misturador
Misturador estático de baixo fluxo 
(base cinza)  sem válvula de esfera de 
retenção (base branca)

Misturador estático de baixo fluxo 
(base cinza)  sem válvula de esfera de 
retenção (base branca)

Temperatura mínima de pré-
aquecimento do cartucho (°C)

51 a 57°C 54 a 57°C

Temperatura máxima de pré-
aquecimento do cartucho (°C)

62°C 62°C

Pressão do ar (psi) 80 psi (5 bar) 60 psi (4 bar)

Ajuste da velocidade do êmbolo Máxima Máxima

Ajuste para atomização do ar (1-5) 3 3

Distância mínima do spray 406 mm 406 mm

Mínima espessura por passe 0,5 mm 0,5 mm

Espessura sugerida 0,625 mm 0,625 mm

Espessura para desgaste severo e 
exposição química

1 mm 1 mm

Cobertura por cartucho para 
revestimento com 0,635 mm de 
espessura

2
1,1 m

2
1,8 m



Procedimento de Aplicação
O processo MeCaTeC  é realizado em 4 etapas:®

1 - Preparação da Peça 2 - Mistura do Produto

3 - Aplicação 4 - Acabamento

 Jateie ou esmerilhe a superfície a ser revestida. Despejar a pasta em uma prancheta e adicionar o catalisador, 
misturando bem até homogeneizar o produto.

® 
Aplicar o MeCaTeC na peça com o uso de uma espátula. Dar o acabamento manual com o uso de sabão líquido, enquanto 

pastoso. Por ferramenta ou retífica quando endurecido.

Parâmetros para Acabamento
MeCaTeC  1 e 2® MeCaTeC  Express® MeCaTeC  3, A5 e A5HT®

Pastilha Usinagem com Ferramenta
Tipo ISO K 10 ISO K 10 Rebolo: - Tipo 11 C 80 F V Pmf
Ângulo de corte 8 - 10 positivos 8 - 10 positivos - Dimensões Ø 400mm, espess. 24 - 40mm 

(valores médios)Ângulo de Saída 6 - 8 6 - 8
Parâmetros de Usinagem Parâmetros de Retífica:
Velocidade de corte: - Desbaste 32 m / min. 50m / min.      - Velocidade periférica do rebolo 30 m / seg.

- Acabamento 72 m / min. 72m / min.      - Velocidade periférica da peça 20 - 23 m / min.
Avanço:  - Desbaste 0,1 mm / rotação 0,1mm / rotação      - Velocidade de translação 0,4 - 0,5 m / min.

- Acabamento 0,05 mm / rotação 0,05 mm / rotação Avanço 0,012 - 0,002 mm / passe
Prof. do passe: - Desbaste 1,0 mm 1,0mm Produto de refrigeração Emulsão

- Acabamento 0,5 mm 0,5 mm
Produto de refrigeração Emulsão Emulsão

Tecnologia
Possuímos a mais ampla gama de soluções 

para união, reparo e manutenção.
• Redução de Custos de Manutenção

• Aumento da Vida Útil
• Redução dos Sobressalentes

Services
Equipe especializada em soldagem de manutenção 
e reparo e revestimento antidesgaste.
• Gestão dos Ativos
• Engenharia de Aplicação
• Compromisso com o resultado

Projeto & Fabricação
Com as placas CastoDur Diamond Plate 
seus equipamentos vão durar mais.
• Peças revestidas sob medida
• Engenharia de desgaste
• Aumento da vida útil

Conhecimento Industrial
Experiência industrial e de aplicação 

com atendimento dos Especialistas 
em nossos clientes.

• Açúcar & Etanol
•Mineração
•Siderurgia

•Cimento
•Celulose & Papel
•Automobilística

•Exploração & Extração de Petróleo

Produtividade
Equipamentos de ultima geração em solda e corte.
• Aumento da produtividade
• Redução dos custos de energia
• Redução dos custos de soldagem

Eutectic Services

Placas
Antidesgaste

Placas
Antidesgaste

Consumíveis de
Soldagem

SegmentaçãoSegmentação

Equipamentos de
Solda e Corte

O que a Eutectic Castolin gera de valor:
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MeCaTeC©


