
O desenvolvimento da indústria originou técnicas que permitem manipular os materiais metálicos
com precisão.
Compondo essas técnicas, a fotocorrosão é empregada para a confecção de produtos com formatos
complexos e ricos em detalhes. Entre muitos, podemos destacar as placas, plaquetas patrimoniais e
as tags de iden�ficação.
Esse método permite que as informações, dados e brasões sejam gravados permanentemente sobre
os produtos.
A fotocorrosão confecciona os itens em diversos materiais:
Alumínio;
Aço inox;
Latão;
Bronze;
Cobre.
A Três Metal é a fabricante de plaquetas de iden�ficação patrimonial e inauguração com 20 anos de
experiência nos processos químicos de foto fabricação.
Executando a fotocorrosão em baixo ou alto relevo, a Três Metal é a fabricante de plaquetas de
iden�ficação patrimonial e inauguração que assegura que as informações sejam gravadas de forma
permanente.
A longo prazo, uma fabricante de plaquetas de iden�ficação patrimonial e inauguração que faz o uso
das técnicas de gravação em baixo relevo, conserva as propriedades das informações com eficiência.
Mas, para isso, uma fabricante de plaquetas de iden�ficação patrimonial e inauguração como a
Três Metal, deve ser equipada com uma estrutura com alta tecnologia.
Contando com profissionais especializados, a Três Metal é uma fabricante de plaquetas de
iden�ficação patrimonial e inauguração comprome�da em desenvolver as soluções para o seu projeto.
Isso cer�fica que a Três Metal é a principal fabricante de plaquetas de iden�ficação patrimonial e
inauguração.
Desenvolvendo soluções em fotocorrosão, a Três Metal é a fabricante de plaquetas de iden�ficação
patrimonial e inauguração que oferece os recursos para a eficiência do seu empreendimento.

Catálogo de Plaqueta de
Identificação

Metalúrgica 3 Metal
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PU16_0_STH_SP_ESC_CAM_01

PU16_0_STH_AF_CFTV_PR_01

PAINEL DO SISTEMA CFTV

ALTO FORNO

VALV52411038

PU07/0-GAD-GBC-

LSL-61

P.F.

P.F.

SÉRIE

ASME

DATA TAM.

MOD.

TAG.

METALÚRGICA 3 METEL
Fone: +55 11 3936-1625
E-mail: VENDAS1@TRESMETAL.COM.BR

Ano de Fabricação

Modelo

Número

Tipo

Equipamentos p/ embalagens Ltda.

www.gotesp.com.br

VAZADO

METAL

GRAVADO
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FAMÍLIA
PEREIRA

AMÉRICO DE SOUSA PEREIRA

★ 30-10-1926                    † 08-06-1971

MARIA DOS SANTOS SILVA 

★ 17-03-1934                    † 16-07-2016

1º) To avoid the break of the lever of the pusher is obligatory the use
      of safety screw and the perfect operation of sensor of safety.

GOTESP don´t have any responsibility for damages caused by inadequate
use.

2º) Is obligatory to maintain the screw of the knife pressed

ATTENTION:

GRAVADO METAL

METALGRAVADO
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EQUIPAMENTO TAG

FABRICANTE

No. FABRICAÇÃO

CÓDIGO FABRICAÇÃO

ANO

VOLUME GEOMÉTRICO

PRESSÃO OPERAÇÃO

PRESSÃO PROJETO

PRESSÃO TESTE HIDR

PMTA

TEMPERATURA PROJ.

MATERIAL

INSPECIONADO POR

ENGENHEIRO (PH)

RELATÓRIO

CREA

CORPO

(L)

(bar)

(bar)

(bar)

(bar)

(Cº)

(L)

(bar)

(bar)

(bar)

(bar)

(Cº)

CAMISA/SERPENTINA

MAYCON - CEL.: 94745-6188

VAZADO

METAL

GRAVADO

METAL
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VAZADO

METAL

GRAVADO

CARTÕES DE VISITA
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