
Fundada em 1993, a Super Finishing do Brasil é especializada em soluções em tratamento de superfícies,
 para diversas aplicações e setores da indústria. Sua equipe de especialistas trabalha criteriosamente dentro

 dos requisitos de qualidade ISO 9001:2008. A Super Finishing é, ainda, certificada pela Lloyd's Quality Assurance
, líder mundial em avaliação de normas e processos.

A Super Finishing conta com tecnologia avançada em suas instalações. São 8500 metros quadrados de fábrica
 e laboratórios de análises físico-químicas com equipamentos de ponta, para que profissionais comprometidos

 com a excelência, o atendimento personalizado e a qualidade de produtos desenvolvam soluções e prestem 
serviços de primeira linha, com controle de qualidade em cada etapa do processo.

Tecnologia, conhecimento e compromisso com a excelência: é assim que a Super Finishing se torna referência
 em tratamento de superfícies, no Brasil e no exterior.
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  SUPERFINISHING  X-COATING

Parafusos resistentes
à corrosão com 

X - COATING -1424,
1070, 1400, 1270

Sistemas de amarra
resistentes à 

corrosão,
são facilmente

realocados, com 
X - COATING -

1427, 1070

Parafusos são mais
visíveis, fáceis de

serem repostos, com
X - COATING -

 1424, 1014

Valvula de segurança, 
anti-incêndio, atuando

mais rapidamente,
resistentes ao

ataque químico com 
X - COATING - 1311

Mecanismo atuando
facilmente, movendo-se

livremente, com 
X - COATING - 1213

Plataforma de inspeção
prontas para 

carrgamento e inspeção
com X - COATING - 1010

Componentes resistentes
à corrosão onde tolerância

é critica e lubrificação
desnecessária com
X - COATING - 1212

Valvulas atuando
facilmente, sem

engripamento com 
X - COATING -1425, 1052

Conectores de 
tubulação

sempre visíveis
sem corrosão com 
X - COATING -1514

Ferramentas de
submersão

resistentes à
parafina / clorados,

ataque químico, com
X - COATING - 1331

Conectores de 
umbilicais são

 fáceis de identificar, 
resistente

à corrosão, com 
X - COATING -

1427, 1070

 REVESTIMENTOS  ANTIADERENTE 

Pinturas Especiais
BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO

CERAM-KOTE
NORSOK

XYLAN
EPÓXI
PTFE

Equipamento de metalografia Laboratório Laboratório de Ensaios
 Equipamento de salt spray

TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES



 Peça com revestimento de
 Bissulfeto de Molibdênio,
 Pintura Epóxi e cobre 
 

Flange de ancoragem 
Pintura Epóxi 

Pintura Epóxi e Bissulfeto
de Molibdênio 

Pintura Norsok
Ceram Kote 

Pintura Epóxi
Bissulfeto de Molibdênio  

Bissulfeto
de Molibdênio 

Pintura Epóxi 

Pintura Epóxi 

Pintura PTFE - Xylan 

Flange de ancoragem 
Pintura Epóxi 

Fixadores com pinturas especiais 
à base de PTFE - Xylan

Pintura Ceram-kote 
Indústria de Petróleo e Gás

Bissulfeto de Molibdênio 
Indústria de Petróleo e Gás
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