Laboratório
Móvel
Votorantim
Cimentos:
parceria que
segue adiante

A Votorantim Cimentos desenvolveu um meio para se aproximar
ainda mais de você, que trabalha com artefatos, pré-fabricados e
concreto dosado em central! O Laboratório Móvel é uma uma van
customizada que realiza ensaios com equipamentos de alta
precisão e qualidade. Isso signiﬁca que, se você estiver com
dúvidas sobre a melhor solução ou quer conhecer melhor a
performance de seu produto, pode solicitar uma visita do
Laboratório Móvel.

POR QUE UTILIZAR?
Moderno: vans totalmente equipadas
Conﬁável: testes rigorosamente efetuados e relatórios
com os resultados
Suporte técnico: equipe técnica altamente
qualiﬁcada e presente nos testes

EFICIÊNCIA E QUALIDADE PARA
OS SEUS NEGÓCIOS
Conﬁra os diferenciais do Laboratório Móvel:
Qualidade do produto
• Expertise técnica em agregados e concretos
• Testes em equipamentos de alta tecnologia
• Adequação de traços de acordo com a necessidade
Mais eﬁciência para o cliente
• Laudos customizados
• Análise do desempenho do produto
• Estudo para otimização dos custos de produção
• Desenvolvimento de novos produtos

SERVIÇOS PRESTADOS
1. ENSAIOS DE CONCRETO PLÁSTICO
A) Estudo de veriﬁcação de dosagem volumétrica
B) Veriﬁcação de consistência do concreto
C) Perda de abatimento e demanda total de água
D) Teor de ar incorporado
E) Estudo de dosagem de aditivos
F) Estudo de dosagem de traços
2. ENSAIOS DE CONCRETO SECO
A) Estudo de dosagem de concreto seco
B) Análise de características no estado fresco
3. ENSAIOS COMPARATIVOS
A) Comparativo de cimentos em concretos
B) Comparativo de cimentos em blocos e pavers

ÁREA DE ATUAÇÃO
Além dos Laboratórios Móveis, é possível também uma
consultoria em locais que os laboratórios não chegam, através do
Atendimento Móvel com nossos especialistas e também
parcerias com instituições.
Estão disponíveis nos seguintes territórios:
REGIÕES

CIDADE SEDE

Centro-Oeste

Brasília

Nordeste

Fortaleza

Sudeste

Salvador

Sul

Campinas
São Paulo
Curitiba
Porto Alegre

LABORATÓRIO

Para maiores informações, contate seu vendedor da
Votorantim Cimentos.

