
SOLDAGEM DE MANUTENÇÃO

CURSO TÉCNICO
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Principais Processos de Soldagem;

Classificação e Soldabilidade dos 

metais;

Mecanismos de Desgaste;

Tecnologia dos Revestimentos 

Antidesgaste;

Segurança na Soldagem;

Demonstrações dos Sistemas.

ASSUNTOS ABRANGIDOS:



APRESENTAÇÃO: 

OBJETIVO:

PÚBLICO ALVO: 

PROGRAMA:

A EUTECTIC CASTOLIN, líder mundial 
em soluções de soldagem de manutenção preventiva e 
corretiva e revestimento duro, iniciou sua história de 
sucesso em 1906 na Suíça, sendo a primeira empresa no 
campo da solda a desenvolver liga de soldagem a baixa 
temperatura para reparo de diferentes materiais.
Há mais de um século de pioneirismo e sucesso, a 
EUTECTIC CASTOLIN está presente hoje em mais de 160 
países, desenvolvendo e divulgando tecnologia e 
processos inovadores junto à indústria mundial, em ligas 
especiais para materiais ferrosos e não ferrosos, 
utilizando os diferentes processos de soldagem 
existentes, sistemas de metalização para recuperação e 
revestimento, soldagem a frio através das ligas 
"Composite", chapas revestidas antidesgaste "CDP", 
completa linha de equipamentos de soldagem, execução 
de serviços especiais e treinamento para engenheiros, 
técnicos e soldadores.

 Apresentar os diferentes Sistemas de 
Soldagem em manutenção corretiva e preventiva com 
conceitos teóricos e práticos envolvidos nos processos. 

Engenheiros, técnicos, encarregados e 
soldadores.

- Apresentação da Eutectic Castolin.
- A importância da Soldagem na Manutenção.
- Os processos de Soldagem:

- Oxiacetilênico,
- Eletrodo Revestido,
- MIG/MAG,
- TIG.

- Sistemas Plasma para corte de metais.
- Classificação e Soldabilidade:

- Aços
- Ferros Fundidos
- Aços Inoxidáveis
- Alumínio e suas Ligas

- Mecanismos de Desgastes:
- Abrasão, Corrosão, Erosão, Choque, etc.

- Tecnologia dos Revestimentos Antidesgaste.
- Aspersão Térmica (Metalização).
- Materiais "Composites".
- Aplicações diversas.
- Segurança do soldador.
- Demonstrações dos Sistemas.

 Internet: http://www.eutectic.com.br
 Todos os direitos reservados conforme Convenção de Berna e Convenção Universal de Direitos do Autor. É proibida a reprodução deste documento no todo ou  em partes, por qualquer  meio.

Eutectic Castolin
Rua Arthur Barbarini, 959 - Centro Emoresarial de Indaiatuba - Indaiatuba - SP - CEP 13347-436 - Tel.: 019 3113-2800

• BELO HORIZONTE: Tel.: 031-2191-4988

CURSO TÉCNICO SOLDAGEM DE MANUTENÇÃO

DURAÇÃO:

RECURSOS UTILIZADOS:

NÚMERO DE INSCRITOS: 

PREÇO: 

LOCAL: 

INSCRIÇÕES: 

 24 horas / 3 dias. 
- Treinamento Teórico (50%).
- Demonstrações Práticas (50%).

- Utilização de Data Show.
- Distribuição de apostilas e manuais técnicos.

Máximo 20 pessoas 

R$ 880,00 / pessoa 

- Em nosso centro de treinamento 
  Rua Arthur Barbarini, 959 - Indaiatuba - SP

17, 18 e 19 de Março de 2020.

Dúvidas, entrar em contato com Letícia Silva pelo e-mail: 
 ou pelo tel. 019 3113-2800. 

DATA:  

Inscreva-se pelo link: 
http://www.eutectic.com.br/inscricao-curso-solda.html

leticia.silva@eutectic.com.br
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