
Composto duro KALCRET 
HORA DE MELHORAR A PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE!
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CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO  
RESISTENTE AO DESGASTE
KALCRET é um concreto de alto desempenho composto por agregado duro numa matriz de cimento de alta 
resistência. O composto aprimorado é projetado para os requisitos existentes e fornece máxima resistência a 
erosão e abrasão.

KALCRET é líder de mercado na área de compostos duros à base de cimento. 

KALCRET combina excelentes propriedades antidesgaste e manuseio simples. A principal vantagem de todos 
os compostos é a flexibilidade na prática. É possível revestir grandes superfícies de maneira rápida e segura, 
restaurando em pouco tempo a disponibilidade da planta.

KALCRET é adequado para o revestimento de componentes de plantas e sistemas de tubulação, por exemplo 
no setor ambiental, como em sistemas de filtração de ar e água, usinas de queima de resíduos, usinas de força, 
fábricas de cimento e materiais de construção, bem como na indústria de cimento.

Simplicidade e versatilidade no uso

KALCRET composto  
espatulado.  
Este composto permite a pro-
teção de superfícies horizontais, 
verticais, inclinadas e curvas. 
Além disso, é possível trabalhar 
com segurança até mesmo em 
aplicações sobre-cabeça.

KALCRET composto vazado

A aplicação do composto vazado 
KALCRET é particularmente útil 
para proteger superfícies planas 
contra desgaste ou quando a 
utilização de moldes é possível.

KALCRET composto projetado 

O composto projetado KALCRET  
permite revestir grandes áreas em 
pouco tempo.  
Aplicações sobre-cabeça são  
possíveis sem qualquer dificuldade.             

KALCRET B é uma versão otimizada para erosão 

KALCRET C é uma versão otimizada  
para abrasão

KALCRET A é uma versão de baixo custo. 
Sua composição estrutural consiste em uma matriz de 
cimento de alta resistência com agregado duro basalto, 
bauxita e coríndon, oferecendo boa resistência a abrasão  
e erosão. Essa versão oferece excelente desempenho a 
baixo custo.

O KALCRET cumpre requisitos rigorosos de testes de desgaste internacionais de resistência a  
erosão conforme ASTM-C704-15 e ASTM G65, bem como de resistência a desgaste conforme  
Böhme DIN52108

Sua composição estrutural oferece máxima resistência  
contra erosão e boa resistência à abrasão. A incrível  
resistência à erosão é obtida graças à base de bauxita,  
inserida numa matriz de cimento de alta resistência.

Sua composição estrutural oferece máxima resistência  
contra abrasão e boa resistência à erosão. A incrível  
resistência à abrasão é obtida graças à base de coríndon. 
Devido à sua dureza e ao seu formato, esse composto  
duro é bem mais resistente contra a abrasão do que  
produtos similares.

KALCRET VERSÕES A, B, C PARA  
QUALQUER TIPO DE CASO

KALCRET Tipo de aplicação

X  aplicação espatulada 
Y  aplicação vazada 
S aplicação projetada

Proteção contra o desgaste 
A Agregado duro basalto  
 (e outros) 
B Agregado duro bauxita 
C Agregado duro coríndon

Temperatura
N até 400 °C 
T até 1.200 °C

As diferentes versões do KALCRET atendem a uma ampla gama de aplicações, conforme a carga de 
desgaste, a temperatura de aplicação e a possibilidade de aplicação. 

KALCRET - Proteção simples contra desgaste
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O MELHOR DESEMPEMHO NO MERCADO

TESTES DE DESGASTE INTERNACIONAIS COMO GARANTIA

SiC

ASTM-C704-15

M

amostra

motor

disco rotativo

KALCRET CONTRIBUI NA PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL DE PAPEL

ASTM-C704-15 
Teste padronizado
A carga aplicada durante o teste  
ASTM-C704-15 no ângulo padrão de 90° é 
predominantemente de erosão. Os ajustes  
de ângulo podem variar conforme a aplicação.  
O fluido, em quantidade e qualidade  
definidas, é pulverizado sobre a superfície de 
teste por um tempo definido e com uma  
pressão definida. O resultado consiste na  
perda de material, medida em cm³.

Böhme DIN 52108
Teste DIN normatizado
A carga aplicada no teste de Böhme é  
predominantemente de abrasão.  
O corpo de prova é pressionado por  
peças abrasivas definidas sobre um disco 
com velocidade de rotação normatizada.  
O teste é realizado por um período de tempo 
pré-determinado. O resultado consiste na 
perda de material, medida em cm³/ 50 cm².

Características técnicas

Setor fabricante de papel

Área de aplicação  sistema de limpeza de gás de combustão    

Componente pré-separador para caldeira de leito 
fluidizado

Material transportado partículas de poeira 

Material de revestimento KALCRET CNX

Espessura do revestimento   (mm) 25

Material base aço

Tipo de fixação chapa expandida com elementos de 
detecção azuis KALDETECT visual,  
para monitoramento de desgaste  
(vide foto abaixo à direita)

Desgaste abrasão e erosão

Temperatura de operação   (°C) até 400

Diâmetro (mm) até 4.000 
Área de revestimento  (m²) aprox. 150 

Desgaste por abrasão 
conforme Böhme DIN52108

Desgaste por erosão 
conforme ASTM C704-15

KALCRET BTY
< 3,8 cm³

Produtos comuns no mercado 
4-6 cm³

No âmbito de uma medida de modernização, 
um dos principais fabricantes de papel da  
Europa está utilizando uma usina de  
cogeração para realizar o aproveitamento 
energético de resíduos de produção.  
A produção sustentável de papel é  
claramente a prioridade da empresa.  
Um pré-separador no sistema de limpeza de 
gás de combustão filtra partículas de poeira 
grossas. O revestimento KALCRET reduz o 
desgaste, garante a disponibilidade da planta 
e contribui para o cumprimento dos limites 
de emissão rigorosos do sistema de limpeza 
de gás de combustão.

Menor perda de volume significa maior resistência à abrasão

Menor perda de volume significa maior resistência à erosão

KALCRET CTX
0,5 – 1 cm³/50cm²

Produtos comuns no mercado 
1 – 1,5 cm³/50cm²
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Panorama das propriedades

• Proteção contra desgaste para aplicação  
por espatulamento, vazamento ou projeção

• Revestimento em grandes áreas e sem juntas

• Revestimento simples de superfícies  
com geometrias complexas

• Espessura de camada variável

• Temperatura de utilização máx. 1200 °C

• Pronto para operação após 24 horas

• Excelente combinação com todos os  
outros materiais

• Facilidade de reparo

Leia o código QR abaixo para mais aplicações

KALCRET PROTEGE CALHA 
DE REMOÇÃO DE MATÉRIA 
SÓLIDA
Um elevador por rosca sem fim transporta a água suja até um tanque 
de decantação através de uma calha de nove metros de  
comprimento. Os materiais transportados, tais como areia, pedra,  
e substâncias químicas, geram um alto grau de desgaste. 

O concreto com o qual a calha era revestida antes apresentava danos 
significativos. Com KALCRET, foi possível reparar as seções afetadas da 
calha de maneira rápida e econômica.  
O resultado superou as expectativas do cliente em relação a  
durabilidade, significativamente maior do que nos consertos  
convencionais com concreto.

KALCRET. 
Qualidade produzida na Alemanha
A Kalenborn produz até 4000 toneladas de KALCRET por ano na  
Alemanha e está empenhada em otimizar continuamente as propriedades  
e processos de produção dos materiais.

Através de testes de material e testes de desgaste de acordo com  
normas internacionais - em laboratórios independentes - garantimos  
a qualidade de produto e a durabilidade de KALCRET. Durante a  
produção, retiramos amostras para garantia de qualidade, e  
providenciamos as condições de aplicação corretas durante a instalação.

Leia o código QR abaixo para visualizar o manual de instruções para manuseio correto
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www.kalenborn.com
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