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O novo laboratório da UL em Querétaro, México, a ser inaugurado em meados de 2022, oferece testes de 
desempenho e segurança de produtos para o mercado mexicano e global.

Localizado no complexo Kaizen Industrial Park e próximo do Aeroporto Internacional de Querétaro, o novo laboratório se encontra 
em um dos principais hubs de produção do México. Como o México é considerado um dos principais exportadores mundiais no 
setor automotivo, o novo laboratório terá especialistas dedicados e equipamentos personalizados da UL para a realização de testes 
de componentes e materiais automotivos.

Testes ampliados de 
materiais automotivos 
em Querétaro, México

Por que a UL?

A UL é líder global em ciência da 
segurança. Oferecemos serviços de testes, 
inspeção e certificação (TIC), treinamento 
e consultoria, soluções de gestão de 
risco e percepções essenciais sobre 
negócios para ajudar nossos clientes em 
mais de 100 países a cumprir metas de 
segurança, proteção e sustentabilidade. 
Nosso profundo conhecimento em 
produtos e experiência em cadeias de 
suprimentos nos torna o parceiro ideal 
para clientes com desafios complexos. 
A construção do laboratório de Querétaro 
está fundamentada nas três décadas 
da UL no México. Nossa capacidade 
consolidada em engenharia e serviço aos 
clientes na Cidade do México, e a equipe 
de engenharia em Querétaro faz da 
UL o parceiro ideal para cumprir suas 
necessidades automotivas.

Saiba mais em UL.

Testes 
mecânicos

Teste de 
durabilidade

Tipo de serviço Nome do serviço Destaque do serviço

Teste 
ambiental

Ação do tempo, Ciclo 
térmico, Mudança 
climática, Radiação 
infravermelha (IR), 
Corrosão, Umidade

Resistência à tração, 
Impacto, Compressão, 
Esfera de impacto, Teste 
de flexão, Vibração, 
Choque mecânico

Teste de ciclo de vida 
para componentes 
automotivos

Temos capacidade para 
testar o interior e a 
carroceria de automóveis.

O novo laboratório no 
México oferece tempos 
de resposta (TAT) rápidos 
e especialistas técnicos 
internos.

Podemos elaborar 
configurações 
personalizadas para 
testes de acordo com suas 
necessidades e requisitos 
específicos.

Fortalecendo a Confiança

https://www.ul.com/
https://www.worldstopexports.com/car-exports-country/
https://latam.ul.com/pt-br/resources/primeiro-laboratorio-da-ul-no-mexico-o-que-voce-deve-saber

