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saves em custos, avançados     
  tecnicamente e eficientes

A PETROFER tem uma gama completa de 
desmoldante de alta qualidade para proces-
sos à quente, assim como para fundição de 
alta pressão. Os nossos engenheiros de apli-
cação estão disponíveis para testar e analisar 
os produtos em utilização, garantindo uma 
produção ininterrupta e custo benefício com 
vida útil do fluido maximizada. 

A nossa abordagem de parceria em fundições 
tem ajudados nossos clientes com: 

  máxima confiabilidade na produção
  garantia da longevidade de ferramenta
  e componentes hidráulicos
  consumo reduzido de energia e maior in-
tegridade 

 redução da duração dos ciclos
 redução dos efluentes 

Quer seja, desmoldante de alta performance 
para fundição, lubrificante para pistões, mei-
os de transferência térmica, desmoldagem 
para forjamento com martelo ou extrusão 
de metal à quente – nós temos o produto 
indicado para cada requerimento. Nossos 
engenheiros de aplicação altamente treina-
dos e com experiência, vão lhe auxiliar na 
otimização do processo.

DESMOLDANTE PARA FUNDIÇÃO SOB PRESSÃO
A linha de produtos DIE-LUBRIC inclui desmoldantes solúveis em água 
e integrais para fundição de alumínio, magnésio e zinco, bem como ou-
tros metais específicos. Também se encontram disponíveis produtos com 
e sem cera, bem como as nossas formulações prêmios BS para obter 
uma desmoldagem mais limpa, segura e eficiente. A PETROFER também 
oferece produtos especiais econômicos para novas técnicas de pulve-
rização mínima e de pulverização reduzida. 

LUBRIFICANTES PARA PISTÕES
A nossa linha de produtos PISTON-LUBRICANT e PISTON-POWDER con-
sistem em lubrificantes para pistões com e sem grafite para obter máxi-
mos efeitos de antidesgaste. Todos eles satisfazem os requisitos de pro-
dução orientada para uma fundição de qualidade e econômica. Também 
disponibilizamos equipamento de doseamento de grãos para a aplicação 
de lubrificantes sólidos para pistões. 

LUBRIFICANTES PARA PROCESSOS À QUENTE
A linha de produtos DIE-FORGENT da PETROFER consiste em lubrifi-
cantes solúveis em água e integrais para estampagem, extrusão, mol-
dagem superplástica e prensagem à quente. Os nossos produtos com 
e sem grafite satisfazem as mais altas exigências e contribuem para 
prolongar a vida útil dos moldes, matrizes, punções e ferramentas, me-
lhorando a qualidade e limpeza dos componentes. Todos os nossos lubri-
ficantes para processo à quente são desenvolvidos para proporcionar o 
máximo de lubrificação e desmoldagem até nos processo mais difíceis.

FLUIDOS PARA TRANSFERÊNCIA DE CALOR
A linha TRANSTHERM consiste em fluidos de transferência térmica com 
base em óleos minerais tradicionais ou sintéticos; é geralmente utilizada 
em unidades de aquecimento para fundição, equipamento para refrigeração 
e outras operações de transferência térmica. Todos os nossos produtos 
de transferência térmica foram concebidos para proporcionar estabili-
dade térmica e excelente resistência à oxidação.  

INTRODUÇÃO 

NOSSA LINHA DE PRODUTOS
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REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
  otimização da pulverização e processo de fundição
  melhoria na duração de um ciclo
  redução do tempo de set-up através de treinamento
 defeitos de componentes reduzidos

MAIOR EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO PROCESSO 
  consultoria, formação e assistência por parte de engenheiros de apli-
cação altamente qualificados 

  transferência de informações com o departamento de R&D produtos 
  inovadores e de elevada qualidade, a partir de matérias-primas sele-
cionadas tecnicamente

MELHORIA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL
  redução do consumo de energia
  redução do consumo de meios de processamento e de água
 redução dos efluentes 
  possibilidade de reciclar água

SETORES INDUSTRIAIS QUE USAM NOSSOS PRODUTOS
  aeroespacial, defesa e marinha
 cadeia de suprimentos de componentes e automotivas
  cadeia de suprimentos de equipamentos para construção e agricultura 
  consumíveis, eletrônicos, linha branca e marrom 
  equipamentos médicos 
  fabricante de equipamentos e ferramentas 
  forjarias e fundições 
  prensas, estrusoras, elementos de fixação 
 transporte público

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
Os desmoldantes solúveis em água e lubrificantes integrais DIE-LUBRIC 
são utilizados para fundição sob pressão de alumínio, magnésio e zinco. 
Devido a versatilidade das formulações eles são aplicavéis para spray 
convencional, spray curto, micro spray e aplicação eletroestática. Essa é 
uma área em crescimento para as novas gerações de peças estruturais 
da nova geração de veículos leves automotivos. 

PROJETOS EM EVIDÊNCIA
Uma tecnologia única de desmoldantes da série DIE-LUBRIC BS. Devido 
a excepcional capacidade de limpeza e a seleção especial de matéri-
as-primas o risco de entupimento em tubulações, filtros e bicos spray 
por bacteriais e fungos é de forma segura evitada. 

 Paradas de máquinas causa por bicos entupidosPeças de automóveis de alumínio, processo de fundição na fábrica

OS SEUS BENEFÍCIOS EXPERIÊNCIAS DE APLICAÇÕES



Para obter mais informações, acesse o nosso website ou contate-nos 
através do mesmo em www.petrofer.com.

A PETROFER é um fornecedor de sistemas que disponibiliza produtos 
químicos perfeitamente adequados em toda a rota do processo de produção.
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