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A Dispan tem como política de qualidade produzir e comercializar eletrocalhas, perfilados, leitos 
para cabos, eletrocalhas aramadas, acessórios e conexões para toda linha. Buscando sempre 
atender com eficácia os requisitos das partes interessadas, visando a melhoria contínua dos 
processos, lucratividade e satisfação dos clientes.
A Dispan estabeleceu sua Política de Qualidade, para garantir a adequação à organização e seu 
contexto, e às necessidades dos clientes, com o compromisso permanente com a melhoria con-
tínua do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos.
Desde de Outubro de 2010 a Dispan está certificada em conformidade com a Norma ABNT NBR 
ISO 9001:2008, e atualizado a partir de abril de 2019 com a nova versão ABNT NBR ISO 
9001:2015.

Falta colocar o texto em inglês.

Política de Qualidade
QUALITY POLICY



Matérias-primas básicas para produção
Basic raw materials for production

A Dispan trabalha com diversos tipos de materiais para o melhor atendimento das
necessidades dos nossos clientes e parceiros. Dentre os materiais mais solicitados, estão:

Dispan works with several types of materials to improve our services to customers and partners. Among the most
requested materials, there are:

AÇO CARBONO – 1008 E 1010 (AC)
CARBON STEEL – 1008 AND 1010 (AC)

O aço carbono 1008 e 1010 são os materiais mais utilizados, pois os mesmos, podem receber diversos 
tipos de acabamentos para melhoria da estética, bem como  maior resistência aos intempéries, tais como 
acabamento por galvanização à fogo à base de zinco por imersão( GF ), galvanização contínua à base de 
zinco, ou pré-zincagem ( PZ ), galvanização continua a base de 50% de zinco e 50% de alumínio 
(galvalume), galvanização eletrolítica à base de zinco por eletrólise e pintura epóxi ou eletrostática a pó. 

The carbon steel 1008 and 1010 are the most used materials because they can receive several types of finishes, for the improvement of 
esthetics as well as the improvement of resistance to weathering, such as hot-dip galvanizing with zinc, pre-galvanizing, galvanizing 
with 50% zinc and 50% aluminum, electrolytic galvanizing with zinc by electrolysis and epox painting or electrostatic powder.  

AÇO INOX– 304, 316, 316L E 316I (AI)
STAINLESS STEEL – 304, 316, 316L AND 316I (AI)

Material muito utilizado em segmentos onde a limpeza seja contínua ou a agressividade do ambiente 
seja elevada.
Por se tratar de um material mais nobre, o aço inox tem sido muito utilizado em indústrias alimentícias, 
estações de tratamento de águas e esgoto,  refinarias de combustíveis e em alguns setores mais agressivos 
em usinas sucroalcooleiras e papeleiras.

This material is widely used in sections where the cleaning is continuous, or the aggressiveness of the environment is high. 
Because it is a nobler material, stainless steel has been often used in food industries, in water treatment and sewage plants, in fuel 
refineries, in some sectors more aggressive in sugarcane mills and paper mills.

ALUMÍNIO (AL)
ALUMINUM (AL)

O alumínio também é um material nobre e com a vantagem de um ótimo acabamento pode criar 
estruturas extremamente rígidas com um peso bem menor em relação aos outros materiais ferrosos.
Este material tem sido muito utilizado em áreas onde o peso elevado pode trazer problemas de 
sobrecarga  em suas estruturas.

Aluminum is also a noble material and with the advantage of have an excellent finish, and it can create extremely rigid structures 
with a lower weight compared to other ferrous materials.
This material has been widely used in areas where weight can bring overload problems in the structure.



Acabamento para o Aço Carbono
Finishing for Carbon Steel
Existem diversos tipos de acabamentos para fins estéticos ou de proteção do aço carbono 1008/1010. Em nosso 
ramo de atividade os acabamentos mais utilizados são:

•  GALVANIZADO À FOGO (GF) • PRÉ-ZINCADO (PZ)
• GALVANIZADO ELETROLÍTICO (GE) • PINTURA ELETROSTÁTICA (PT)

There are several types of finishes for aesthetic purposes or protection of carbon steel 1008/1010. In our field of activity, the most used finishes are:

• Hot dip galvanized (GF)  • Pre-zinced (PZ) 
• Electrolytic galvanized (GE) • Electrostatic painting (PT)

A galvanização à fogo é um processo de aplicação de um revestimento de zinco em estruturas de aço ou 
ferro fundido, através da imersão destes materiais em um banho de zinco fundido. A simplicidade do processo e 
os baixos custos ao longo do tempo, trazem a galvanização à fogo por imersão uma vantagem sobre os 
outros métodos de proteção contra corrosão.
O processo de galvanização à fogo compreende a imersão das estruturas metálicas em um banho de 
zinco fundido  a uma temperatura de aproximadamente 450°C, isso somente após uma  adequada 
limpeza e preparação  das peças a serem protegidas pelo banho de zinco. O rápido ataque da superfície 
da estrutura pelo zinco fundido produz uma camada composta por diferentes ligas zinco/ferro, que 
desenvolvem uma ligação muito forte com a superfície. Esta união é chamada de interação metalúrgica. 
Após a remoção da estrutura do banho, uma camada de zinco puro passa a recobrir a superfície da 
peça, produzindo uma coloração brilhante, acinzentada ou prateada, bastante característica do processo 
de galvanização à fogo por imersão.  
A camada Zn-Fe possui uma dureza semelhante a do aço, fornecendo uma barreira protetora (proteção 
catódica), protegendo a estrutura da corrosão. Em adição, as camadas formadas pelo zinco protegem a estru-
tura da abrasão e impactos acidentais durante o período de uso.
A  galvanização à fogo por imersão tem seu processo perfeitamente definido, sendo basicamente o mesmo 
para qualquer produto, podendo variar na espessura da camada de zinco depositada dependendo da geometria 
da peça, composição química e espessura do material base, no caso o aço carbono 1008/1010.
Neste processo de galvanização à fogo por imersão, as peças recebem uma camada de aproximadamente  
49 à 60 micras de zinco, conforme a NBR-6323.

INDICAÇÃO DE USO - Este tipo de acabamento e proteção é mais indicado para:
• Uso externo com situação de intempérie.
• Locais com produtos químicos leves.
• Indústrias pesadas, do tipo: mineradoras, papel e celulose, óleo e gás, sucroalcooleiras, fundições etc.
• Em áreas costeiras, com salinidade moderada. 

Hot dip galvanized is a process for applying a zinc coating on steel structures or cast iron, through the immersion of these materials in a bath 
of molten zinc. The simplicity of this process and the lower costs over time are advantages over other methods of protection against corrosion.
This process comprises immersing the metal structures in a bath of molten zinc at a temperature of approximately 450ºC, but only after 
proper cleaning and preparation of the parts to be protected by the zinc bath. The fast attack of the structure surface by the molten zinc 
produce a layer composed of different zinc/iron alloy, which develop a very strong bond with the surface. This union is called metallurgical 
interaction. After removing the structure from the bath of molten zinc, a layer of pure zinc becomes cover the surface of the piece, producing 
a shiny, grayish or silvery, quite characteristic of the process of hot dip galvanized by immersion.
The Zn-Fe layer has a hardness similar to steel, providing a protective barrier (cathodic protection), protecting the structure from corrosion. 
In addition, the zinc layers protect the structure from abrasion and accidental impacts during the use.
Hot dip galvanized by immersion has its process clearly defined, being almost the same for any product. This can vary in thickness of the 
zinc layer deposited depending on geometry of the piece, chemical composition and thickness of the base material, in this case, the carbon 
steel 1008/1010.
In this process of hot dip galvanized by immersion, the pieces receive a layer of approximately 49 microns of zinc, according to NBR-6323.

INDICATION OF USE - This type of finishing and protection is best suited for the conditions listed below:
• Outdoor use with weatherproof situation.
• Places with mild chemicals.
• Heavy industries, such as mining, paper and cellulose, oil and gas, sugarcane, foundries, etc.
• In coastal areas with moderate salinity.

 

GALVANIZADO À FOGO (GF) NBR-6323
HOT DIP GALVANIZED (GF) NBR-6323



Acabamento para o Aço Carbono
Finishing for Carbon Steel

Hoje, o processo de revestimento contínuo por imersão à quente para chapas de aço é amplamente 
utilizado e empregado em todo o mundo. Foi originalmente desenvolvido há mais de cinquenta anos 
para galvanização com revestimentos de zinco.
Este processo se tornou uma operação avançada tecnicamente e muito sofisticada, e se tornou 
possível, graças à disponibilidade de sistemas de controles computadorizados mecânicos/elétricos.
O revestimento contínuo por imersão à quente, mais conhecido como pré-zincagem, tem como princípio 
básico a aplicação de um revestimento fundido à base de zinco na superfície de uma chapa de aço, 
por um processo contínuo, ou seja, a chapa de aço é passada continuamente por uma banho de metal 
fundido (neste caso o zinco) à uma velocidade de 600 pés por minuto. No banho de zinco fundido, a 
chapa de aço reage com o metal fundido, transformando-a  em uma superfície mais resistente e com 
melhor acabamento.
Neste processo de imersão contínua, as chapas de aço recebem uma camada de aproximadamente 
06 a 18 microns de zinco.

INDICAÇÃO DE USO - Este tipo de acabamento e proteção é mais indicado para:

• Uso interno com baixa umidade, de preferência em locais secos (locais confinados em forros).
• Áreas cobertas, do tipo shopping centers, centros de distribuições, supermercados, 
   atacadistas, hospitais etc.

Nowadays, the continuous process of hot dip coating for sheet steel or pre-zinced are widely used around the world. The development 
of this process occurred originally more than 50 years ago for galvanization with zinc coatings. 
This process became a technically advanced operation and very sophisticated. It became possible because of the availability of 
mechanical/electrical computerized controls systems.
The basic principle, as its name implies, involves applying a molten coating zinc based on the surface of a steel sheet by a continuous 
process. The sheet steel is continuously passed through a bath of molten metal, in this case zinc, at a speed of 600 feet per 
minute. In the molten zinc bath, the steel sheet reacts with the molten metal to connect the coating to the steel strip or sheet, 
turning it into a stronger surface and with better finish.
In this continuous immersion process, the steel sheets receive a layer of approximately 15 to 30 microns of zinc.

INDICATION OF USE - This type of finishing and protection is best suited for the conditions listed below:

• Internal use with low humidity, preferably in dry locations or in confined liners.
• Covered areas, like malls, distribution centers, grocery stores, wholesalers, hospitals, etc.

PRÉ-ZINCADO (PZ) NBR-7008/7013
PRE-ZINCED (PZ) – NBR 7008/7013



Acabamento para o Aço Carbono
Finishing for Carbon Steel

Galvanização eletrolítica é um processo de eletrodeposição, denominado galvanoplastia. Trata-se de um 
processo de revestimento de materiais condutores ou não-condutores, por metais a partir de uma 
solução contendo íons destes metais.
Basicamente, o processo de galvanoplastia envolve uma sequência de banhos consistindo em etapas 
de pré-tratamento de revestimento e de conversão de superfície. Entre estas etapas as peças sofrem 
um processo de lavagem.
O processo eletrolítico consiste em revestir superfícies de peças de aço  com outros metais mais 
nobres, neste caso o zinco. Este processo tem como objetivo proteger uma peça metálica da corrosão, 
bem como conferir melhor acabamento estético ou decorativo à mesma. Podemos definir galvanoplastia 
como a tecnologia responsável pela transferência de íons metálicos de uma  dada superfície sólida ou 
meio líquido denominado eletrólito para outra superfície, seja ela metálica ou não. Este processo usa a 
corrente elétrica, sendo chamado de eletrólise.  
Neste processo de galvanoplastia ou galvanização eletrolítica, as chapas de aço recebem uma camada 
de aproximadamente  2,5 a 8 microns de zinco.

INDICAÇÃO DE USO - Este tipo de acabamento e proteção é mais indicado para:

• Locais internos, sem presença de umidade;
• Áreas cobertas, normalmente confinadas em nichos fechados por forro.

Electrolytic galvanized is an electrodeposition process, called galvanoplasty. It is a coating process of conductors or non-conductors 
materials, by metals from a solution with ions of these materials. 
Essentially, galvanoplasty process involves a sequence of baths, consisting in steps of pre-treatment of the coating and of surface 
conversion. Between these steps, the pieces undergo a washing process.
The electrolytic process consists in coat steel surfaces with others nobler metals, in this case with zinc. This process aims to 
protect a metal piece of corrosion, as well as check the best aesthetic or decorative finish. We can define galvanoplasty as the 
responsible technology for metal ions transfer of one solid surface or of a liquid called electrolyte, to another surface, a metal one 
or not. This process use the electric current, so it is called electrolysis.
In this galvanoplasty process or electrolytic galvanized, the steel plate receive a coat approximately 2.5 to 8 microns of zinc.

INDICATION OF USE - This type of finishing and protection is best suited for the conditions listed below:
• Internal use with no humidity;
• Covered areas, usually confined in niches closed by liner.

GALVANIZADO ELETROLÍTICO (GE) NBR-10476
ELECTROLYTIC GALVANIZED (GE) NBR 10476



Acabamento para o Aço Carbono
Finishing for Carbon Steel

A pintura eletrostática ou lacagem é um processo de pintura, que tem como finalidade o revestimento da 
chapa de aço, alumínio ou outros metais com uma película de polímero termo-endurecível  colorido (pó de 
poliéster). Existem várias cores que podem ser utilizadas.
Este processo de pintura garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Quando a peça é pintada a 
tinta recebe uma carga elétrica oposta a da peça, fazendo com que a tinta se fixe na peça. Após este procedimento 
a peça é levada a uma estufa onde a tinta é aquecida para que se dê a cura da mesma e se fixe na peça desejada.
Esta modalidade pode também ser usada para dar um melhor acabamento e apurar a estética do produto 
final ou reforçar a resistência contra a corrosão. Por diversas vezes, a pintura eletrostática já foi utilizada em 
acabamentos como galvanizados à fogo, galvalume, pré-zincados e eletrolíticos, bem como em materiais 
mais nobres como o aço inox e alumínio.
Neste processo de pintura eletrostática, as chapas de aço recebem uma camada de aproximadamente  50 
à 60 microns de tinta.

INDICAÇÃO DE USO - Este tipo de acabamento e proteção é mais indicado para:

• Locais internos, onde o acabamento estético tem prioridade
• Prédios de shoppings centers, grandes redes de supermercados, atacadistas, grandes magazines     
   e locais onde este tipo de material fica totalmente aparente e exposto ao olhar do público em geral.

The electrostatic painting or lacquering is a painting process that aims coat the steel or aluminum plate or other metal surface with a pellicle 
of colored thermosetting polymer (polyester powder). Many colors can be used.
This painting process ensures flexibility to the piece without damaging part of the painting. When painting the piece, the ink receive an 
opposite electrical charge, making the ink stay on the piece. After this proceeding, the piece remains in a kiln, which warm the ink to make ink 
curing, so it stays on the surface of the wanted piece.
This modality can also be used to give a better finish and verify the aesthetics of the final product, or enhance corrosion resistance. On several 
occasions, the electrostatic painting has been used in finish like hot dip galvanized, Galvalume®, pre-zincs and electrolytic, as well as nobler 
materials like stainless steel and aluminum. 
In this process of electrostatic painting, the steel plate receive a coat approximately 60 to 70 microns of ink.

INDICATION OF USE - This type of finishing and protection is best suited for the conditions listed below:
• Internal use, where the priority is aesthetic finish.
• Malls buildings, large grocery stores chains, wholesalers, large department stores, and locals where this type of material stay fully exposed
   and seeming to public.

 

PINTURA ELETROSTÁTICA (PT)
ELECTROSTATIC PAINTING (PT)

As informações sobre os produtos contidas neste catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Consulte o departamento de engenharia da Dispan.
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Channel outlet

Terminal com saída para
perfilado 38x76 - DP766E 

Desvio horizontal à direita 45º
DP729E

Curva vertical externa 90º 
raio segmentado - DP712E

Bo�on outlet

Terminal com saída para eletroduto
DP753E

Channel outlet

Terminal com saída para
perfilado 38x38 - DP765E
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