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CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
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VANTAGENS OBTIDAS APÓS APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA EPL-H PROCESS®
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ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO
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EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E PRODUTOS DE ALTA
PERFORMANCE
O GRUPO HUMMA conta com equipes de profissionais treinados e dedicados exclusivamente à finalidade dos serviços de eletropolimento, com equipamentos e materiais
desenvolvidos especificamente para este fim,
As soluções químicas são desenvolvidas em
nossos laboratórios, tendo em vista fornecer
versatilidade de aplicação e garantir alto
desempenho na realização do eletropolimento.
Além disso, nossas soluções são formuladas
com base em produtos especiais, que traduzem uma maior eficiência com menor custo
de tratamento de efluentes.

CONTATO

11 5591-6242

ENDEREÇO
Escritório Técnico Comercial
Av. Fagundes Filho, 191 – Cj. 107 D,
Cep 04304-010 - São Paulo – SP
Unidade Fabril
R. Liliana Cinelli Barros, 130/140
Polo Industrial Parque dos Pinheiros
Cep 12970-000 - Piracaia – SP

Tecnologia EPL-H Process ®

O que isto significa para você

Há 25 anos aplicando eletropolimento nas instalações
do cliente e em nossa oficina.

Nossa experiência e conhecimento adquirido traduz
nosso comprometimento com o serviço e os recursos
especiais que oferecemos aos nossos clientes.

Pacote de documentação compreensiva para a
Indústria de Processo.

Atende aos Exames Minusciosos do pessoal da
Garantia da Qualidade, equipes de Validação, ou
Controle de Qualidade.

Equipamentos do Grupo Humma completamente
dedicados a realizar os procedimentos específicos
destes segmentos,. onde destaca-se o Sistema Eletro
Process-H.

Garantia na eficiência de resultados.

Equipes com experiência profissional e altamente
treinados.

Veteranos nas operações de limpeza, somos seus
“Solucionadores de Verdadeiros Problemas”

A experiência e reputação da excelência de serviços
do Grupo Humma ganhou a confiança e respeito dos
Líderes destes segmentos.

Segmentos:
Farmacêutica & Biotecnologia, Processamento de
Alimentos, Cosméticos & Perfumaria, Química Fina &
Essências, Petroquímica, Cervejaria & Refrigerantes,
Bebidas & Sucos, Açúcar & Álcool, Ciência & Tecnologia
Papel & Celulose, Resinas, Elastômeros e Ind. Núclear.

E-MAIL
comercial@humma.com.br
humma@humma.com.br
mkt.humma@humma.com.br

www.grupohumma.com.br

Deixe seu equipamento em
nossas mãos... De superfície

nós entendemos!
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