
ENCONTRE UM FABRICANTE AUTORIZADO DE 
TANQUE REDE MAIS PERTO DE VOCÊ:

www.belgobekaert.com.br 
0800 727 2000

www.belgobekaert.com.br 
0800 727 2000

NOSSA FAMÍLIA DE ARAMES  
PARA TANQUE REDE AUMENTOU.

  BELGO  
PLASTIC®

  BELGO 
BEZINAL®

AGROTELA • Petrolina/PE .................................................................(87) 3861-2475

BRASPEIXE • Paulo Afonso/BA .........................................................(75) 3281-5258

CENTERCOM • Goiânia/GO ...............................................................(62) 4005-0955

HIPERTELAS • Goiânia/GO ................................................................(62) 3291-7878

RIO TELAS • Fortaleza/CE .................................................................(85) 3209-7550

SANSUY • São Paulo/SP .....................................................................(11) 2139-2600

SHOPPING DAS TELAS • Fortaleza/CE .........................................(85) 3290-5050

SULPESCAS • Toledo/PR ...................................................................(45) 3252-8578

TAN REDE • Passos/MG .....................................................................(35) 3521-9648

TANQUES REDE PIRAÍ • Toledo/PR ................................................(45) 3252-9273

TELAMARCK • São José do Rio Preto/SP ......................................(17) 3233-8288

TELAS CASCAVEL • Cascavel/PR ...................................................(45) 3225-2934

TELAS E TANQUE REDE RHV • Belo Horizonte/MG ...................(31) 3434-6147

TELAS MARINGÁ • Maringá/PR ......................................................(44) 3229-3535

TELAS RAMACRISNA • Betim/MG .................................................(31) 3596-2828

TELAS SORRISO • Sorriso/MT .........................................................(66) 3544-3519

TELAS TRIÂNGULO • Uberlândia/MG ............................................(34) 3213-2347

TELAS VAPRIW • Presidente Prudente/SP ....................................(18) 3909-5150

3DAQUA • Contagem/MG ................................................................(31) 3022-2001

NOVO
REDUZ 

COLMATAÇÃO

Seja membro do Grupo Belgo Aqua® e contribua
com criações de sucesso.



Encontre o Belgo Plastic® e o Belgo Bezinal® em uma das empresas 
da rede autorizada Belgo Aqua®, o maior grupo de produtores de 
tanque rede para piscicultura do Brasil.

A Belgo Bekaert Arames produz os melhores arames para produção de tanque rede, 
que garantem maior durabilidade, segurança e produtividade para a sua piscicultura.

Seu revestimento especial  e robusto de liga bimetálica de zinco e alumínio 
reduz drasticamente a aderência de mexilhão dourado. Além dessa grande 
vantagem, é o mais indicado para criação de peixes como Pacu e Tambaqui. 

Melhores práticas de manejo para o seu tanque rede.
Para aumentar a vida útil do seu tanque rede, além de usar telas 
feitas com os arames da linha Belgo Aqua®, sugerimos:

1) Compre os tanques ou telas de reposição em uma das empresas da rede autorizada Belgo Aqua®. 
Dessa forma, você garante que estará levando o melhor produto para sua piscicultura.  
Veja a lista completa no verso deste folder.

2) Exija telas que atendam integralmente a ABNT 10118. É importante observar a regularidade 
da malha. Ela deve ser um quadrado perfeito e, nos casos do Belgo Plastic®, não pode apresentar 
falhas no recobrimento de PVC, principalmente nos pontos de conformação da malha da tela.

3) No caso do Belgo Plastic®, observe se o arame apresenta a alta aderência do núcleo de aço  
na camada de PVC. Isso é essencial para a durabilidade do tanque rede. Na dúvida, faça o 
teste do canivete.

4) É recomendado montar o tanque rede sobre uma lona para evitar abrasão. Nunca arraste a 
tela no chão, principalmente sobre o cimento ou pedras.

5) O transporte do tanque deve ser feito sempre com muito cuidado, a fim de evitar danos à 
malha e/ou à camada de PVC.

6) Para realizar manejos e despescas, recomenda-se a utilização de balsas ou plataformas de apoio.  
Elas garantem uma maior segurança aos trabalhadores, ao mesmo tempo que melhoram a 
eficiência do serviço e contribuem com a redução do esforço sobre as estruturas dos tanques rede.

7) O sistema de cultivo deve ser projetado e posicionado por um engenheiro com experiência 
na área, sinalizado de acordo com a regulamentação da Marinha Brasileira e ancorado com 
poitas ou âncoras.

8) O local para a colocação dos tanques deve ser escolhido previamente, levando-se em 
conta uma profundidade compatível com o tamanho do mesmo e a interferência futura 
de galhadas submersas e similares.

9) O tanque rede deve ser vistoriado com regularidade para serem retirados peixes que venham 
a morrer. Isso ajuda a manter a integridade do plantel e evita o ataque de predadores, como a 
piranha (Serrassalmus sp.). Durante a vistoria, o responsável deve ficar atento à integridade 
das telas e do comedor, para que a fuga de peixes e ração seja evitada.

10) As telas, após o ciclo de cultivo, devem ser limpas preferencialmente com o uso de um sistema de 
água em alta pressão, para que toda a biocolmatação (algas, material em suspensão e moluscos), 
possam ser retirados. Aproveite o período de vazio sanitário para uma melhor biossegurança.

11) A equipe de montagem do tanque rede deve sempre utilizar equipamentos de segurança 
credenciados, como óculos e luvas.

12) Em caso de dúvidas no seu sistema de produção, siga sempre as orientações de um consultor 
técnico da área de aquicultura.

13) As telas descartadas devem ser destinadas a empresas especializadas em compra de sucata 
metálica para reciclagem. Nunca queime a tela do tanque rede: isso pode levar à produção 
de gases tóxicos.

BELGO BEZINAL®

No Belgo Plastic®, o PVC não se solta do arame quando cortado. Já no arame 
revestido comum, o revestimento é arrancado totalmente.

Veja a pesquisa completa em www.belgobekaert.com.br.

Belgo Plastic®

www.belgobekaert.com.br  |  0800 727 2000

MENOR COLMATAÇÃO

MAIOR DURABILIDADE

Líder de mercado no Brasil, seu exclusivo revestimento de PVC de alta 
aderência torna o tanque rede muito mais durável.

BELGO PLASTIC®

Arame plastificado comum

zincoaço
PVC de alta
aderência

De acordo com o resultado de pesquisa 
realizada pela Belgo Bekaert Arames em 
parceria com universidades, a expectativa  
de durabilidade do Belgo Bezinal® é de  
4 anos na Bacia do Rio da Prata.

zinco + alumínio aço


