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A Enaex Britante é representante da empresa MTi Group. O MTi Group é uma 
empresa líder de mercado, com mais de vinte anos de experiência concebendo, 
desenvolvendo, manufaturando e distribuindo produtos utilizados na  
otimização do processo de perfuração e de desmonte de rocha.

Entregando com consistência suas inovações e melhorias de produtos,    
o MTi Group mantém os mais altos padrões de segurança e de desempenho   
da indústria, construindo relações duradouras com as melhores companhias 
mineradoras do mundo.

M E M B E R M E M B E R
M E M B E RC O R P O R A T E  M E M B E R A U S T R A L I A N 

L I C E N S E E

2014  FINALIST

INNOVATION EXCELLENCE

O BLASTBAGTM mais premiado do mundo
• Prêmio de Inovação de Produtos / Processo da Indústria de Aerossol Australiana 2014

• Prêmio de Sustentabilidade (alta concentração) da Indústria de Aerossol Australiana 2014

• Prêmio de Inovação no Fórum Aerossol e Distribuição - Paris 2014

Enaex Britanite e MTi Group

Produtos para bloqueios mecânicos

UPHOLESPIDER
O UPHOLESPIDER é usado para 
�xar o booster dentro de um furo 
ascendente durante o 
carregamento do explosivo. O 
design com pernas reforçadas e 
cabeça ranhurada em formato 
pontiagudo facilita a sua �xação 
nos furos. O UPHOLESPIDER 
aumenta a segurança do operador, 
garante a instalação segura e 
passagem irrestrita em furos entre 
76mm (3") e 102mm (4").



A Enaex Britante é representante da empresa MTi Group. O MTi Group é uma 
empresa líder de mercado, com mais de vinte anos de experiência concebendo, 
desenvolvendo, manufaturando e distribuindo produtos utilizados na  
otimização do processo de perfuração e de desmonte de rocha.

Entregando com consistência suas inovações e melhorias de produtos,    
o MTi Group mantém os mais altos padrões de segurança e de desempenho   
da indústria, construindo relações duradouras com as melhores companhias 
mineradoras do mundo.

M E M B E R M E M B E R
M E M B E RC O R P O R A T E  M E M B E R A U S T R A L I A N 

L I C E N S E E

2014  FINALIST

INNOVATION EXCELLENCE

O BLASTBAGTM mais premiado do mundo
• Prêmio de Inovação de Produtos / Processo da Indústria de Aerossol Australiana 2014

• Prêmio de Sustentabilidade (alta concentração) da Indústria de Aerossol Australiana 2014

• Prêmio de Inovação no Fórum Aerossol e Distribuição - Paris 2014

Enaex Britanite e MTi Group

Produtos para bloqueios mecânicos

UPHOLESPIDER
O UPHOLESPIDER é usado para 
�xar o booster dentro de um furo 
ascendente durante o 
carregamento do explosivo. O 
design com pernas reforçadas e 
cabeça ranhurada em formato 
pontiagudo facilita a sua �xação 
nos furos. O UPHOLESPIDER 
aumenta a segurança do operador, 
garante a instalação segura e 
passagem irrestrita em furos entre 
76mm (3") e 102mm (4").



LINER CONCERTINA
Desenvolvido para uma fácil instalação em perfurações entre 64mm (2,5") e 102mm (4").
Plástico de 150um e comprimento 30m, e�ciente em furos com fraturas e com água.
 
AQUALINE
Produto alternativo para condições 
adversas onde a CONCERTINA não é efetiva.
Plástico de 300um em rolos de 200m.
 
DURALINE (UG)
Produto ultrarresistente de 450um.

• Furo ascendente de longo 
comprimento, VCR, sub level cave

• Furo ascendente e descendente

APLICAÇÃO

Liners para perfurações

BLASTBALLTM

Elaborado com polímeros de alta resistência para suportar a pressão 
de trabalho.

Requer um equipamento externo de ar comprimido para ser insu�ado.

Disponível para diâmetros entre
76mm (3") e 203mm (8”).

• Furo ascendente de longo
comprimento, VCR, sub level cave

• Furo ascendente e descendente
• Retenção de explosivos - Decking

APLICAÇÃO

Produtos ativados por ar comprimido
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BLASTBAGTM AERO
Este produto foi desenhado como solução ao problema     
de retenção de explosivo em furos longos (LH).

Fácil controle, pois o ar in�ado é assistido por um 
equipamento de ar comprimido (compressor).

Disponível para diâmetros entre 76mm (3”) e 115 mm (4 ½”). 

APLICAÇÃO

Produtos ativados por ar comprimido

ROCKRIVET
Produto desenvolvido para melhorar a e�ciência de tampão, pois promove a separação 
entre a carga explosiva e o material de tampão e evita a obstrução dos furos.

Para sua instalação, pode-se utilizar a mangueira do explosivo ou um aplicador de 
policarbonato.

Disponível para diâmetros entre 76mm (3") e 102mm (4").

• Furo ascendente de longo
comprimento, sub level cave

• Decks de pequenos furos

APLICAÇÃO

Produtos para bloqueios mecânicos
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BLASTBAGTM

com ativação controlada
É o principal produto da Companhia, com uma grande 
capacidade de produção.

Tempo para in�ar entre 7 e 30 segundos, dependendo
do diâmetro e da orientação do furo.

Disponível para diâmetros entre
76mm (3") e 115mm (4 ½”).

• Furo ascendente de longo
comprimento, VCR, sub level cave

• Furo ascendente e descendente
• Retenção de explosivos

APLICAÇÃO

Produtos ativados por sistema de aerossol

MiTiPLUG
Alternativa ao produto anterior, suporta 
até 100kg de carga direta com uso 
focado para Anfo.

Disponível para diâmetros 
entre 76mm (3") e 115mm (4 ½”).

• Furo ascendente
• Sub level cave

APLICAÇÃO

Produtos para bloqueios mecânicos
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Estabilizador de furos

ESTABILIZADOR DE 
FUROS LONGOS - 
"ANACONDA"
Desenvolvido para evitar o colapso 
dos furos próximos às paradas dos 
desmontes ou aos furos detonados. 

Requer um equipamento externo  
de ar comprimido.

Disponível para diâmetros entre 
76mm (3”) e 115mm (4 ½”).

Disponibilidade de comprimento: 
10m, 15m, 20m, 25m e 30m.

• Furos ascendentes 
e descendentes

APLICAÇÃO
Produtos para in�ar

UNDERGROUND HOSE REEL
Equipamento desenvolvido para in�ar os produtos MTi, 
fácil conexão à fonte de ar comprimido, especial para 
furos longos descendentes, conta com uma mangueira 
termoplástica de te�on de 50m com marcações que 
indicam a profundidade do furo.

• Furo descendente de longo
comprimento, VCR

• Usado para insu�ar
BLASTBAGTM AERO

• Furo ascendente

APLICAÇÃO
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