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Decanor

Qualidade e Experiência
no tratamento de metais
Especializada em decapagem de
metais, a Decanor surge no mercado
em 1998 com o intuito de suprir a
ausência de soluções de limpeza das
linhas de pintura industriais, assim
como a recuperação de peças com
defeitos de pintura.

Sediada em Vila Nova de Gaia, e tendo vindo a evidenciar
um crescimento sustentável, a empresa ampliou recentemente
o seu armazém e reformulou o parque de máquinas, adquirindo
novos equipamentos com outras capacidades e com maior
rentabilidade.
José Luis Veloso, proprietário da empresa, sente-se orgulhoso com o sucesso que tem vindo a alcançar: “Temos
correspondido às necessidades do mercado, apostando
sempre em novas tecnologias, sem descurar a preocupação
com o meio-ambiente”. A esse respeito, a Decanor desenvolve
diariamente com os seus fornecedores de produtos químicos
pesquisas constantes no sentido de utilização de produtos
ecológicos: “Somos uma empresa
amiga do ambiente. Possuímos um
sistema que permite a aspiração para
a redução de poeiras libertadas pela
máquina de areia e dispomos de um
sistema de recuperação de produto
químico, onde recuperamos cerca de
70% dos produtos químicos usados,
fazemos um processo de filtragem
e voltamos a reutilizar o processo”,
refere José Luis Veloso.
A Decanor possui várias soluções
de decapagem, garantindo aos clientes uma capacidade rápida e eficaz

de resposta, adaptada às especificações e exigências de cada
um. “É isso que nos distingue e que faz com que tenhamos
clientes fidelizados: oferecemos um serviço rápido e de qualidade”, sublinha.
Na Decanor, é utilizado um equipamento de decapagem
mecânica por leito fluidizado de areia (430ºc), que não altera a
forma dos materiais em ferro. Além disso, dispõe de uma linha
com vários equipamentos de decapagem química e uma limpeza
em circuito fechado agora mais automatizado, para a remoção de
oxidação e limpeza superficial dos materiais, garantindo igualmente
uma qualidade superficial excelente para peças a pintar de novo.
A atuar em mercados como o setor automóvel, bicicletas,
lacagens de alumínio, electrodomésticos, entre outros, o seu principal
cliente é a RTE SA, a maior produtora
de bicicletas da Europa. Geograficamente, a Decanor está presente
desde a zona centro de Portugal até
toda a região norte de Espanha: “Os
serviços que prestamos são fundamentais para a indústria de pintura.
Somos um parceiro para todas as
empresas, fornecendo um serviço que
lhes permite trabalhar com os mais
altos níveis de qualidade exigidos”,
conclui José Luis Veloso.

