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A Bratke Engenharia é responsável
pelo conceituado e luxuoso edifício de
apartamentos localizado em São Paulo.
Para atender às demandas desse projeto
altamente conceituado, eles contrataram
a empresa Sanhidrel Engekit para
fazer a instalação. Fundada em 1957, a
Sanhidrel Engekit foi escolhida por seu
conhecimento inestimável de instalação
e experiência em sistemas hidráulicos e
elétricos.
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A equipe sabia que precisava tomar
todas as medidas para evitar riscos de
segurança para atender esse projeto,
tudo isso enquanto preve a conclusão
antes do prazo final. Isso exigiu que a
equipe estivesse atenta a suas parcerias
e reconsiderasse as parcerias existentes,
através de seu processo de revisão em
uma conversa com a AMANCO, eles
decidiram pela melhor tecnologia.
Bratke Engenharia e Sanhidrel Engekit
decidiram instalar o FlowGuard
substituindo o PPR do projeto original.

além da facilidade de instalação, maior
resistência à pressão e temperatura,
resistência superior ao cloro e facilidade
na manutenção sem necessidade de
ferramentas especiais. Entendendo as
vantagens da tecnologia FlowGuard em
relação à PPR, o engenheiro Roberto
Carlos reconheceu que esses benefícios
principais levaram a um impacto imediato
na instalação. O apoio da Amanco
e da Lubrizol apenas forneceu mais
confiança em sua decisão. Eles estão
confiantes em saber que fatores externos
incontroláveis - como condições
agressivas de água - não farão com que
o sistema falhe.
O resultado
Durante meses de trabalho, a Amanco
e a Lubrizol trabalharam em grande
colaboração para garantir que todas
as instalações sejam bem-sucedidas
e confiáveis. Com visitas frequentes, a
Amanco e a Lubrizol embutem confiança
na equipe de construção e proporcionam
tranquilidade aos futuros proprietários.

A vantagem do produto
FlowGuard apresenta expansão
térmica muito menor que a do PPR,
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