
EURO ANKST
tanques em aço vitrificado

Distribuidor exclusivo 
no Brasil

Glass Lined Steel - Manufacturer

www.eurotanks.com.br

UMA FERRAMENTA FUNDAMENTAL 
NO COMBATE À CRISE HÍDRICA

Aumente sua reservação com o melhor tanque do mundo



Reservatórios em aço 
vitrificado parafusado

Distribuidor exclusivo 
no Brasil

Glass Lined Steel - Manufacturer

A Eurotanks distribui e monta no Brasil
os produtos da GLS Tanks , empresa com
sede na Áustria.

São 6000 tanques montados em 
mais de 100 Países, uma longa história de sucesso.

Somente uma das maiores empresas no mundo 
pode fabricar e montar tanques parafusados em aço
vitrificado oferecendo a  qualidade, rapidez e 
economia que seu negócio necessita.

EURO ANKST
tanques em aço vitrificado

DE 300 A 20.000 M³ / RÁPIDA MONTAGEM / RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

Direta ou indireta,  dimensionamento 
sob medida para reservatórios

Em domo geodésico de alumínio, 
PVC e vitrificado, conforme sua necessidade

COSTADO
Em aço vitrificado (PREMIUM)
ou pintura epoxi (STANDARD)

ACESSÓRIOS

FUNDAÇÃO

BASE

Flanges, conexões, escadas,
guarda corpo

Dimensionamento e execução
de estrutura específica para reservatórios

TETO



O que é o aço vitrificado? Este material composto tem a resistência e flexibilidade 
do aço combinada com a resistência à corrosão do 
vidro, porém em nada se parece com a habitual 
fragilidade do vidro. Isto porque, como o aço esfria após 
a fusão do vidro este é aplicado sob compressão e 
mantém-se sob compressão, mesmo quando existe a 
dobra de aço. O Vidro é muito forte sob compressão.

A placa acabada apresenta as características de um 
material composto verdadeiro no qual a matriz de 
vidro fino alivia as tensões e evita a propagação de 
fissuras. Se tomarmos um olhar ainda mais ampliado 
ao limite vidro / aço, podemos ver que o vidro e o aço 
encontram-se verdadeiramente fundidos formando 
uma interface altamente coesa , o que contribui para 
uma ligação física muito forte entre os dois 
componentes.

Aço

Camada superior

Camada de ligação

Ligação altamente
travada -vidro x aço

vidro

Aço

Aço vitrificado ampliado com 
microscópio eletrônico

O aço estrutural recebe um esmalte de vidro fundido a 
850 graus Celcius, camada inorgânica que nunca 
precisa de pintura e mantém suas características 
originais depois de mais de 60 anos de serviço. Feito 
por poucas empresas no mundo devido a sua alta 
tecnologia e complexidade, a camada de vidro torna-se 
indissociável do aço, unindo sua resistência estrutural 
com a proteção à corrosão do vidro.

montagem com andaimes

montagem com macacos

Aço vitrificado ampliado com 
microscópio eletrônico

Rápida Montagem

30 dias úteis
para 2000 m3

60 dias úteis
para 5000 m3

montagem limpa, precisa e sem soldas ou pinturas em campo

um novo material
com a resistência mecânica do aço
e a resistência à corrosão do vidro

inquebrável / à prova de riscos / imune à raios UV



AplicaçõesTipos de Cobertura 

Lona de PVC
com apoio central

 PVC de dupla
membrana

Teto de aço
vitrificado

Dispomos de uma linha completa de
acessórios permitindo basicamente qualquer
configuração (escadas, passarelas, flanges)
customizando o tanque de acordo com 
sua necessidade

Acessórios e opcionais

Vitrificação
especial
“ULTRAGLASS”

Domo geodésico 
de alumínio

Com membrana flutuante para
contenção de gases ou  teto fixo

Solução econômica para 
grandes coberturas

Solução ideal para 
biodigestores

Para diâmetros até
18 metros

Teto plano

Auto portante, econômico
para diâmetros até 10 m



Sistema GLS 
sobreposto
sem vazios

Sistema
sem sobreposição
Potencial
canal de
vazamento

Painel
interno

Painel
Externo

Placa de
aço inox

Painel
externo

Painel
interno

Custo Benefício

mais econômico

Características exclusivas do nosso produto

que concreto e chapa soldada
a partir de 1500 m3

além de oferecer prazos
de execução mais interessantes

imbatível
em qualquer volume

a longo prazo
pela durabilidade



Um sistema consagrado

Largamente utilizado no Brasil
Referência em editais da Sabesp

Nossos Clientes

4500 m3
6000 m3

2000 m3 10.000 m3

2000 m3

2000 m3
6000 m3

900 m3

Av. Marquês de São Vicente, 446 cj 105 / Barra Funda - São Paulo - SP / 55 11 3791.0996

3000 m3
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