
RESERVATÓRIOS 
DE AÇO COM 
REVESTIMENTO 
EPÓXI

BALMORAL TANKS



Balmoral Tanks 
Thurnscoe, Inglaterra

Balmoral Tanks  
A Balmoral Tanks é uma empresa líder em design e fabricação que fornece 
serviços exclusivos, prontos para uso, abrangendo trabalhos de construção 
civil, projeto e fabricação de reservatórios, instalação, tubulação, 
comissionamento e serviços técnicos de pós‐venda.  
Produzindo o que se acredita ser a linha mais abrangente de produtos de 
reservatórios de uma única fonte, engenharia civil, combate a incêndios, água 
potável/não potável, digestão anaeróbica, águas residuais, dessalinização e 
drenagem são setores‐chave para a empresa. 
 

Confiável. Inovadora. Colaborativa.  
Nosso histórico global de décadas se baseia em excelentes níveis de 
atendimento ao cliente. Impulsionamos continuamente a eficiência e 
agregamos valor à nossa valiosa base de clientes por meio de nossa oferta de 
mercado de começo a fim, desde o projeto até a instalação, comissionamento 
e atendimento pós‐venda.  
Desde 2018, investimos mais de US$ 25 milhões em nossas instalações de 
design e fabricação de última geração de 150.000 pés quadrados (14.000 m²), 
bem como em um programa de aprendizado contínuo para todos os 
funcionários. Acreditamos que temos as instalações de produção tecnicamente 
mais avançadas do setor, apoiadas por níveis incomparáveis de experiência em 
toda a operação.  
Nossa longevidade é a prova de nosso sucesso; estamos aqui para o longo prazo. 
 

COLABORATIVO 
INOVADOR 
CONFIÁVEL

Nossa promessa  
A Balmoral Tanks se beneficia de fazer 
parte do Balmoral Group Holdings Ltd 
e da enorme infraestrutura de 
suporte que oferece. É essa 
profundidade de conhecimento que 
nos diferencia de qualquer outro 
fabricante de reservatórios do 
mundo.  
Com mais de 40 anos de experiência 
na gestão do projeto, fabricação e 
instalação de produtos de 
armazenamento e tratamento de 
líquidos, faremos tudo o que for 
humanamente possível para garantir 
a entrega do seu projeto dentro do 
orçamento, no prazo, com cuidado e 
profissionalismo desde a consulta até 
a instalação. 
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A Balmoral Tanks é reconhecida como a fabricante 
líder do setor de reservatórios de aço revestidos 
com epóxi ligados por fusão. Produtos com 
capacidade de 5 a 35.000m3 são fornecidos em 
vários diâmetros e alturas. 
 
Operando a partir de uma planta de fabricação de 
última geração, a empresa utiliza equipamentos de 
punção CNC e corte a laser em sua linha de 
produção semiautomática. 
 
Todas as matérias‐primas são verificadas na 
chegada antes de passar para a fase de produção. 
Os painéis de aço preto são perfurados a laser ou 
perfurados, dependendo de sua espessura, antes 
de serem jateados a SA2.5/SSPC10 com 
acabamento quase branco. Após o jateamento, as 
chapas são automaticamente transferidas para a 
linha de pintura por meio de rolos verticais, se 
necessário. No ponto de transferência, os painéis 
são automaticamente pesados como uma 
verificação final de qualidade na espessura do 
material antes de serem revestidos. 
  

Após o processo de revestimento, os painéis passam 
por três verificações de qualidade separadas para 
confirmar a cor do painel externo, a espessura do 
revestimento interno (micrômetro) e a integridade do 
revestimento interno (teste de defeitos de alta tensão). 
A Balmoral opera uma política de zero defeitos, com 
todos os painéis defeituosos sendo rejeitados.  
Após a inspeção final, as chapas acabadas são 
embaladas em paletes ou caixas tratadas 
termicamente para transporte.  
Durante a produção do painel, os componentes do 
reservatório, incluindo porcas, parafusos, arruelas, 
selantes, etc., são embalados de acordo com a lista de 
materiais, enquanto os demais itens fabricados são 
adquiridos, produzidos, verificados de qualidade e 
paletizados para transporte.  
A empresa é credenciada pela ISO9001‐2015 e aplica 
verificações de qualidade e pontos de parada em todo 
o processo de produção para garantir que as 
mercadorias sejam recebidas, produzidas e enviadas 
"certas na primeira vez". 
 

  RESERVATÓRIOS DE AÇO EFUSION® COM REVESTIMENTO EPÓXI

FM 518297 EMS 630061 OHS 710493



  GUIA DE APLICAÇÃO

Aplicação                                                                         efusion                          efusion1500               Aço inoxidável 316L       Aço inoxidável 304L 
 
Resíduos agrícolas/lodo                                                     3                                                                                     3                                       3 
Água potável                                                                         3                                                                                     3                                       3 
Resíduos municipais com teto                                           3                                                                                     3                                          
Resíduos municipais sem teto                                           3                                                                                     3                                       3 
Aeração municipal/industrial*                                          3                                          3                                         3                                          
Sedimentação municipal/industrial                                 3                                                                                     3                                       3 
Clarificação municipal/industrial                                      3                                                                                     3                                       3 
Zona de líquido do digestor                                               3                                                                                     3                                       3 
Zona gasosa do digestor                                                                                                  3                                         3                                          
Armazenamento de Chorume                                           3                                                                                     3                                          
Água de poço artesiano/salobra/do mar                        3                                                                                     3                                          
Água dessalinizada                                                              3                                                                                     3                                          
Água desmineralizada                                                         3                                                                                     3                                          
Água tratada                                                                         3                                                                                     3                                          
Água UF                                                                                 3                                                                                     3                                          
                                                                                                  
*Sujeito à classificação



2|3

COLABORATIVO 
INOVADOR 
CONFIÁVEL



NÃO É APENAS 
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EMPRESA DE 
RESERVATÓRIOS



Descrição                                                   Padrão de teste                                                 Resultado                                                               Cor 
 
Espessura do filme seco                               Dispositivo padrão da indústria                           150µm – 230µm (6‐9mils) 
Resistência à corrosão (teste de                 EN ISO 9227                                                             Deslocamento de 16 mm às 1000 horas 
pulverização de sal)                                        
Umidade                                                          EN ISO 6270‐2                                                         Aprovado ‐ 1000Hrs 
Adesão                                                             EN ISO 21809‐2                                                       Aprovado ‐ 0mm 
Dureza                                                              EN ISO 2815 ‐ Teste de dureza Buchholtz          Aprovação ‐ Resistência ao recuo = 80 
Resistência ao impacto                                 EN ISO 6270‐2                                                         2,5 Nm/22 polegadas‐libra 
                                                                                                                                                              (sem sinal de separação) 
Intemperismo                                                 EN ISO 16474‐2                                                       Aprovado ‐1000Hrs, brilho residual ≥50%, 
                                                                                                                                                              Mudança de cor ΔE de acordo com 
                                                                                                                                                              requisitos Qualicoat (apêndice A7) 
Intemperismo                                                 EN ISO 16474‐3                                                       Aprovação ‐ 300Hrs, brilho residual ≥ 50% 
Meio ambiente                                               ISO 12944                                                                 Adequado para uso em um ambiente C5M 
Qualquer dano no revestimento deve ser reparado de acordo com o manual de operação e manutenção para manter uma barreira eficaz ao ambiente

  ESEMPENHO DE REVESTIMENTO E PADRÕES DE QUALIDADE
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Descrição                                                   Padrão de teste                                                 Resultado                                                               Cor 
 
Espessura do filme seco                               Dispositivo padrão da indústria                           Alvo 180µm/7mils (efusion) ou 
                                                                                                                                                              400µm/15mils (efusion 1500) 
Rango de PH                                                                                                                                       PH 2‐11 (sujeito à temperatura) 
Resistência à corrosão (teste de                 EN ISO 9227                                                             Aprovado ‐ 0mm de deslocamento  
pulverização de sal)                                                                                                                           às 1440hrs 
Imersão em água quente 90 dias, 75ºC     EN ISO 21809‐2                                                       Classificação de aprovação 1 
Umidade                                                          EN ISO 6270‐2                                                         Aprovado – 1000 horas 
Adesão                                                             EN ISO 21809‐2                                                       Aprovado ‐ 0mm 
Dureza                                                              EN ISO 2815 ‐ Teste de dureza Bucholtz             Aprovado ‐ Resistência ao recuo = 91 
Resistência ao impacto                                 EN ISO 6272‐2                                                         Passagem > 15J 
Resistência à abrasão                                    Roda de abrasão ASTM 4060                               CS17,1000g,1000 ciclos < 27mg 
Imersão química                                             50% NaOH, 50% H2SO4                                        Atende/excede o padrão da indústria 
Teste de férias                                                 1100v/1500v cada painel                                      100% livre de defeitos na tensão de teste 

Revestimento interno: epóxi ligado por fusão de resina termofixa

Revestimento externo: poliéster durável

RAL 5015

RAL 5013

RAL 6006



  PROCESSO DE REVESTIMENTO EPÓXI LIGADO POR FUSÃO

1 2 3 4 5

Chapas de aço bruto Sheet punching and cutting, 
including pipework cut‐outs

Jateamento de granalha 
SA2.5 / SSPC10

Laminação Pré‐tratamento 
Desengordurar, aplicar cola e 
enxaguar 

Secagem instantânea Pré‐aquecimento antes 
da aplicação de epóxi

Epóxi ligado por fusão de resina 
termofixa aplicada 
eletrostaticamente

Cura “verde” Aplicação de revestimento 
superior de poliéster ultra durável

Cura “crosslink” Resfriamento de lâmina Inspeção de fim de linha 
Espessura visual, incluindo cor; 
teste de alta tensão de cada painel 
para 1100v/1500v, sujeito à 
classificação e cor

Embalagem

6 7 8 9 10

11 12 13 14



RASTREABILIDA
TOTAL DE 
PRODUTOS E 
SERVIÇOS
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Canaleta

Base plana

Anel embutido

Kit de piso

  INSTALAÇÃO DO TANQUE 
 
A Balmoral opera através de uma rede de distribuidores em 
todo o mundo treinados em todas as áreas de construção de 
reservatórios. Engenheiros de serviço experientes da 
Balmoral estão disponíveis se for necessário suporte 
adicional. Existem dois métodos principais de construção de 
reservatórios modulares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andaimes  
A construção de andaimes é adequada para reservatórios de 
topo aberto e reservatórios em áreas do mundo onde a 
importação de macacos hidráulicos é difícil ou restringido 
pelas leis aduaneiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levantamento  
O levantamento combina com reservatórios com tampas, 
reservatórios altos e locais onde o trabalho em altura é 
restrito ou perigoso. Os macacos hidráulicos são 
normalmente enviados com o kit do tanque e permitem a 
maioria das obras a serem concluídas dentro de 2,4 m do 
nível do solo.

  FUNDAÇÕES DE TANQUE

Observação: as bases podem variar para atender aos 
requisitos individuais do local 

Laje de base de 
concreto estrutural

Diâmetro interno 
do reservatório

Vedação da base 
do perímetro

Diâmetro interno 
do reservatório

Vedação da base 
do perímetro

Laje de base de 
concreto estrutural

Haste de
ancoragem

Placa de
nivelamento

Diâmetro interno 
do reservatório

Laje de base de 
concreto estrutural

Reboco de 
concreto

Vedação da base 
do perímetro

Diâmetro interno 
do reservatório

Vedação da base 
do perímetro

Vedação da base do
perímetro externo

Contrapiso de placa de fibra
impregnada de betume

Piso de aço macio
com pintura epóxi



Sistemas de Tetos 
A Balmoral Tanks fornece uma variedade completa 
de soluções para cobertura de tanque 
com o design específico sendo baseado nos 
requisitos do projeto. As opções variam de simples 
tampas de detritos até tampas pressurizadas, à 
prova de gás e de suporte de carga. Nossas opções 
incluem:  
• Aço Vitrificado e coberturas de vigas externas 

revestidas com epóxi coladas por fusão (para 
grandes diâmetros e digestores anaeróbicos) 

• Coberturas de vigas externas de aço inoxidável 
304L e 316L (para grandes diâmetros e 
digestores anaeróbicos) 

• Tetos domo geodésica de alumínio 
• Aço Vitrificado de 5 graus de vão livre fundido 

a aço e telhados revestidos de epóxi ligados 
por fusão (para água potável e águas residuais) 

• Telhados de membrana dupla montados em 
tanque 

• Telhados de membrana simples montados em 
tanque 

• Plástico reforçado com vidro (PRFV) 
• Plataforma (opções de extensão livre e 

suportadas por coluna) 
 

Reservatórios de aço inoxidável 
Além de reservatórios de aço vitrificado, oferecemos uma linha completa de 
reservatórios de aço inoxidável, telhados e auxiliares para uso nas indústrias 
de água, águas residuais e digestão anaeróbica.  
Esses reservatórios estão disponíveis como um kit de tanque completo em 
aço inoxidável grau 304 e 316, em uma combinação de graus ou como um 
tanque híbrido com vidro fundido ao aço ou aço revestido com epóxi nos 
anéis inferiores e aço inoxidável nos anéis superiores.

Acessórios 
As opções acessórias da Balmoral Tanks 
incluem:  
• Escadas Verticais e plataformas 
• Escadas Helicoidais 
• Passarelas de Teto / pontes de interligação 
• Bueiros/escotilhas 
• Conexões 
• Kits de piso 
• Itens especializados, incluindo defletores, 

internos, design sob medida 
 
 

Tubulação 
Projetamos, fabricamos, instalamos e testamos 
tubulações sistemas e equipamentos mecânicos 
associados, incluindo:  
• Uma linha abrangente de sistemas de 

tubulação de aço inoxidável, carbono e 
revestido, ferro dúctil e plástico 

• Serviços de design e pesquisa de site 
• Fabricação fora do local 
• Suportes de tubos e pontes 
• Fabricações sob medida 
• Instalação mecânica 
• Unidades de deslizamento 
• Construção modular 
 

Grupo Balmoral 
Fundada em 1980, a Balmoral é um grupo diversificado de propriedade privada. A Balmoral 
Tanks é especializada em soluções de armazenamento/tratamento de líquidos de engenharia 
civil e ambiental, enquanto a Balmoral Comtec fornece soluções de produtos de 
flutuabilidade, proteção e isolamento para os mercados de energia offshore. A Balmoral Park 
é a divisão de desenvolvimento imobiliário do Grupo.  
Na sede do Grupo em Aberdeen, a empresa investiu em uma instalação pioneira de projeto e 
fabricação que inclui laboratório, engenharia de projeto, fabricação de ferramentas, produção, 
gerenciamento de projetos e instalações de teste.  
A unidade de Thurnscoe da Balmoral Tanks projeta e produz o vidro da empresa fundido em 
aço, reservatórios revestidos com epóxi e aço inoxidável, bem como reservatórios de concreto 
para os setores de água, águas residuais, processamento e digestão anaeróbica.  
Em Llantrisant, Pais de Gales, a Balmoral Tanks opera uma operação especializada de projeto e 
fabricação fornecendo GRP prensado a quente e reservatórios seccionais de aço, bem como 
reservatórios de aço cilíndricos para os setores globais de armazenamento de água e combate 
a incêndios.  
O Grupo se dedica a uma política de melhoria contínua e fornecimento consistente da mais alta 
qualidade de produtos em uma base global. 

Sede do Grupo Balmoral, Aberdeen, Escócia

Reservatórios híbridos 
Oferecemos uma gama de diferentes materiais de tanque que nos permite 
projetar e criar reservatórios com vários tipos de material para diferentes 
áreas do tanque.  
Ao oferecer uma combinação de aço vitrificado, aço revestido com epóxi 
fixado por fusão, aço inoxidável ou uma combinação de todos os materiais, 
isso permite a combinação de materiais mais econômica para atender aos 
requisitos de armazenamento com base no projeto do processo.
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BTL‐POR‐EPOXY‐0822‐D

Barrowfield Road, Thurnscoe,  
Rotherham, South Yorkshire S63 0EW 
Reino Unido  
+44(0)1226 340370 
tanks@balmoral.co.uk 
www.balmoraltanks.com 

BALMORAL TANKS 
NÃO É APENAS MAIS UMA EMPRESA 
DE RESERVATÓRIOS

SOLUÇÕES GLOBAIS DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO


