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Limpeza Técnica 

Um novo conceito exclusivo no Brasil 
Análise de peças até 180kg 
Com atendimento na América do Sul e México 

Empresas automobilísticas, agrícolas e hidráulicas estão na 
vanguarda quando o assunto é Technical Cleanliness, e não 
vem de hoje, uma vez que a precisão de peças e sistemas para 
motores de combustão e componentes vem sendo 
aperfeiçoados ao longo dos anos. No entanto muitas destas 
empresas não têm um laboratório com ambiente controlado 
internamente para realizar a análise de sujidade destas peças 
e por não encontrar um prestador de serviço na América do 
Sul eficiente e com capacidade para analisar peças de grande 
porte, as mesmas não são inspecionadas e avaliadas de acordo 
com a especificação cleanliness do seu cliente.  

Agora com nosso novo laboratório será possível 
avaliar peças de até 180kg! 

 

 

 

 

 

 

 

O LABORATÓRIO CLEANLINESS 

Nosso novo laboratório cleanliness 
é o único na América do Sul que 
realiza a extração de partículas em 
uma Sala Limpa ISO Classe 8 e 
está alinhado com os métodos 
mais modernos quando o assunto é 
Technical Cleanliness, podendo 
analisar peças de grande porte do 
ramo automobilístico, agrícola e 
hidráulico. 

 

  

Ambiente controlado 

O ambiente onde a análise é realizada 
foi projetado com pressão positiva, 
com trinta trocas de ar por hora e 
filtragem HEPA respeitando o 
conceito da norma ISO 14644. 

Com esta tecnologia não há o risco de 
contaminação cruzada. 

Garantia, qualidade e segurança são 
os sinônimos dos serviços prestados 
pela Enge Solutions.  

Tanques de combus�vel, blocos, cabeçotes, cárter, cubos de 
roda, eixos e outras peças de grande porte não serão mais um 
problema, consulte o nosso departamento comercial 
cleanliness e solicite um orçamento para prestação do serviço 
de análise de sujidade com a Enge Solu�ons.  
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