
O programa de suporte de campo
Daubert 360º usa um processo
comprovado de 4 etapas de feedback,
para determinar a solução de proteção
anticorrosiva ideal para o envio de
peças de metal.

Esta consulta única possui serviço
de inspeção no local e avaliação,
garantindo uma entrega
bem sucedida do material.

Marca líder em Prevenção contra Corrosão



Etapa 1: Planejamento experimental - Os produtos de metal do
cliente exigem embalagem adequada, avaliação de condições de
envio, destinos e contatos desde o ponto de embarque até o ponto
de entrega, com cronogramas. A Daubert Brasil usa um processo
de avaliação de necessidades denominado MET-FAR-UP.

Etapa 2: Monte a equipe de suporte do Daubert 360 - Organize a
rede global de especialistas em corrosão da Daubert Brasil para
participar de cada etapa do processo. O coordenador seleciona os
membros da equipe de toda a rede para participar do processo de
rastreamento do início ao fim. Esses técnicos monitoram as
remessas e coordenadas do programa, documentando suas
descobertas na origem e no destino das mercadorias.

Etapa 3: Execução experimental - Nesta fase de aplicação, a
nossa equipe de suporte prepara todos os produtos para embalagem
de acordo com o plano de design. Relatórios de rastreamento são
gerados para ajudar a equipe a registrar informações de quando
começa a jornada de embarque e quando chega ao seu destino.

Etapa 4: Avaliações pós-teste - Nesta etapa final, a equipe de
suporte monitora a condição das peças de metal enviadas, inspecionando
se há algum tipo de corrosão. O coordenador dá detalhes da investigação
de campo e incorpora em um relatório final. A análise total da eficácia
da embalagem VCI recomendada, completa o loop de rastreamento.

O programa de prevenção contra corrosão Daubert 360 ajuda
você determinar todos os métodos, materiais e procedimentos
necessários para garantir que suas peças ou conjuntos de
metal embalados cheguem no seu destino sem ferrugem.
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Para maiores informações ou para começar o Programa Daubert 360,
Entre em contato com um Coordenador de Vendas de sua região.
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