
Obras e reparos
com o mínimo
de interferência
nas vias.

Com novas tecnologias,
pode ser mais simples
do que você imagina.



Soluções inovadoras e eficazes.

Com atuação em todo o território nacional, o grupo Priner
presta serviços na indústria de base, como petroquímica, 
siderurgia, exploração e produção de petróleo, papel e celulose, 
naval e mineração.

Especializada em acessos, pintura e isolamento térmico,
a Priner traz essa experiência para o mercado de infraestrutura, 
oferecendo soluções inovadoras, que proporcionam eficiência
e produtividade com segurança e sustentabilidade.



Performance
Tecnologia
Segurança



PrinerUp
LinkDeck

80%

de diminuição
no total de
homem/hora

segurança
nas áreas
de trabalho

8 X

menos peso
suspenso na
estrutura

Kg

75 %

de redução
em logística e
armazenamento

4
coeficiente
de segurança

O sistema de andaime de acesso de alumínio PrinerUp 
possui uma estrutura de montagem ultrarrápida e,
aliado ao piso LinkDeck, é ideal para vencer vãos
de ferrovias e vias públicas.

O LinkDeck é um piso especial, com grandes 
comprimentos e compatível com qualquer
tipo de andaime.



DRIVE

Produtividade 120 50
40-80% de 

diminuição de tempo

Acesso mais rápido e eficiente
Diminuição de mão de obra envolvida
Menor exposição ao risco

Sobrecarga

Logística Volume 75% menor
Facilita e diminui custos logísticos
Reduz efeito vela na estrutura
Reduz riscos de montagem

125m3 32m3

Eficiência

Área de trabalho
de 30m x 10m

Tempo total
Homem-dia

Peso suspenso

Volume
de material

Pontos de contato
e sustentação

87% pontos 
de contato 

a menos

Aumenta produtividade, reduzindo o tempo gasto com retoques
Melhora qualidade em trabalhos de pintura
Maior vida útil das OEAs

590 72

42t 5,1t 8x mais leve
Reduz a carga na estrutura
Fornece acesso a passarelas e outras estruturas mais frágeis

Andaime
150kg/m2

PrinerDeck
150kg/m2 Benefício Resultado para o cliente

PrinerDeck
O sistema de acesso suspenso PrinerDeck
é uma plataforma de trabalho de rápida instalação, 
com pisos rígidos ou rede apoiados em perfis
ou cabos de aço tensionados.
A melhor forma de fixação da ancoragem é definida 
com base nas características de cada estrutura.

Guarda corpo tubular 
rígido ou com tela de 
proteção e resistência 
de 4T, piso nivelado
de alta capacidade
de carga (300kg/m²), 
peso próprio médio
de 26kg/m² e redução 
significativa de pontos 
de fixação na estrutura.



Serviço
Reparos na estrutura de aço e aplicação de revestimentos
Período
2 anos
Estabilidade
- A plataforma de acesso suportou a sobrecarga causada pela força 
de ventos em mais de 113km/h; uma alternativa excelente para 
andaimes suspensos.
- Ganho em tempo, custo e flexibilidade.
- Solução leve para trabalhos sob a superestrutura da ponte.

Ponte

Andaime
(estimado)

12 diasPrazo

PrinerDeck
(executado)

7 dias

Redução

42%

Píer

Serviço
Reparos na estrutura de concreto.
Segurança
- Projetado para suportar 100kg/m², incluindo pessoas e materiais 
necessários para o projeto.
- Instalação realizada em 28 turnos por uma equipe de 5 pessoas. 
32 turnos a menos se utilizado o andaime: economia de tempo
de 78% e redução de custos de 45%.
- Forração de piso para contenção de detritos da obra.

Píer

Serviço
Reparos e aplicação de revestimento.
Produtividade
- Estrutura instalada 71% mais leve que a solução com andaime.
- Plataforma de 300kg/m².
- Projetada para suportar ventos de 180km/h.
- Instalação com revestimentos dos pontos de contato, evitando 
danos de acabamentos na pintura, e tratamento anti-chamas.
- Ciclagem das frentes de trabalho, permitindo o trabalho contínuo, 
com menos material.
- Solução totalmente compatível com todos os sistemas de andaimes.
Economia de 45% no prazo da instalação:

PrinerDeck900m2 com
300kg/m2

32

31,5

0

Prazo (Turnos)

Peso (T)

Pontos de contato

Andaime

58

108

3.123

Economia

45%

71%

100%

Ponte | OAE

Serviço
Inspeção e pintura com o mínimo de carga aplicada
à estrutura existente.
Vantagens
- Baixo custo logístico, com volume de equipamentos reduzido.
- Estrutura leve, de montagem fácil e rápida.
- Aumento da segurança, com diminuição de horas
de exposição ao risco.
- Área de trabalho livre de interferências, permitindo
um trabalho contínuo.
- O guarda corpo de rede garante a segurança em toda a estrutura.
- Solução totalmente compatível com todos os sistemas
de andaimes.
Economia de 42% no prazo do projeto:



Pintura Industrial
Acesso por Cordas
Somos especializados em serviços de pintura e tratamento
de superfície, com jato seco ou hidrojato.

Nossa equipe de alpinistas possui certificação IRATA/ABENDI, 
em conformidade com a NBR 15475 e operando de acordo 
com a NBR 15595.



Se o acesso é difícil,
a segurança importante
e o prazo curto,
melhor ainda 
é a nossa performance.

contato@priner.com.br
Tel.: 21 3544-3129

www.priner.com.br


