Acompa nha ndo a s exigência s do
merca do interno e externo, tem
implantado um Sistema para G arantia
de Q ualidade.
Faz parte da nossa política de qualidade:
- O ferecer aos nossos clientes, produtos e
serviços com qualidade
- O desenvolvimento e aprimoramento
constante de nossos colaboradores.

MIC Inc. keeps up with the market
demands internally and internationally
with an system installed for quality
assurance. Part of our quality policy is to:
* O ffer our clients, quality products and
services.
* The development and constant
improvement of our partners.

Equipped with modern equipment like
the espectometrics, we can assure every
iron/steel run and the liberation of the
thermical treatment furnace to be within
standards specification. This guarantees
a constant standard of quality of our
products. O ur technical team is ready to
analize problems related to casting, as
well as to help our clients on the
specifications of the casting process.
Experienced technicians run all the
samples for laboratory analisys through
Espectometer, metalographic analisys as
well as hardness testing which assures
the high standard of techinal quality.

C o nta nd o c o m e q u i p a me nto s
modernos, como Espectômetro, está
preparada para assegurar que todas as
corridas dos fornos de fusão e a
liberação das cargas do forno de
tratamento térmico, estejam dentro das
conformidades das especificações,
garantindo o constante padrão de
qualidade de nossos produtos. O corpo
técnico altamente experimentado, está
apto a analisar problemas relacionados
à fundição, bem como auxiliar nossos
clientes na especificação dos processos
de fundição. C oletam, a cada corrida
dos fornos, amostras para análise
química via Espectômetro, análises
metalográficas e de dureza, tudo dentro
do mais absoluto rigor técnico.

O laboratório de controle dimensional está equipado com instrumentos de medição
e equipamentos digitais de alta precisão como a Mitutoyo C MM Maquina de
Medição por C oordenadas tridimensionais.
Testes e calibrações são feitos por técnicos capacitados de maneira acurada para
assegurar, a conformidade das especificações dos clientes

The laboratory control is equipped with measurement instruments
and digital equipments as a high accuracy Mitutoyo C MM
C oordinate Measuring Machine, Three-dimensional.
Standard Tests and calibrations are perfomed by technicians
enabled to assure the conformity of the customers specifications
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