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RESISTENTE



Normalmente, os fluidos hidráulicos são com-
postos por óleos minerais inflamáveis. Em 
áreas com um elevado risco de incêndio ou 
explosão, os óleos minerais representam um 
perigo significativo para a segurança. Há mais 
de 50 anos, a PETROFER iniciou o desenvolvi-
mento de fluidos hidráulicos sintéticos e fogo 
resistente, que eram inicialmente utilizados em 
mineração. No entanto, eles passaram também 
a ser utilizados no setor industrial como em 
máquinas de fundição, siderurgias e prensas de 
forjar. Os líquidos são divididos em integrais e 
solúveis em água. Os fluidos hidráulicos têm de 
realizar uma grande variedade de funções nos 
sistemas. A principal função é a transmissão 
da pressão, energia ou forças no sistema hi-
dráulico. Os requisitos dos fluidos consistem 
na incompressibilidade, baixa viscosidade, boa 
lubricidade, ausência de fluxo de ar e vida útil 
longa. O fluido deve proporcionar proteção à 
corrosão e desgaste, bem como uma bioesta-
bilidade no sistema hidráulico.

A nossa abordagem de parcerias com clientes 
para os fluidos hidráulicos resulta no seguinte:

  produtos de longa vida útil 
 excelente capacidade de lubrificação
  excepcional resistência ao fogo ou proprie-
dades retardantes

Baseado na nosso portfólio de produtos, nossa 
experiência de longa data e nosso contínuo pro-
grama de melhoria, a PETROFER é observada 
como líder no mercado dessa tecnologia. Pos-
suímos também diversas aprovações de OEM 
para essa linha de produto. 

FLUIDOS HIDRÁULICOS TIPO HFA 
Os fluidos HFA são concentrados fogos resistentes para sistemas hidráu-
licos, de acordo com a norma ISO 12922. A PETROFER tem produtos 
HFA-E à base de éster na série ULTRA-SAFE 10 assim como formulação 
completamente sintética HFA-S no portfólio do ULTRA-PRESS. Estes tipos 
de tecnologia têm um teor de água de, pelo menos, 95%, proporcionan-
do resistência ao fogo excepcional, mas podendo ser sensível a tempe-
raturas negativas. Devem ser utilizados na sua concentração específica e 
a qualidade da água deve ser cuidadosamente monitorizada.

FLUIDOS HIDRÁULICOS TIPO HFC 
Os fluidos HFC são soluções de água-glicol anti-chama, de acordo com 
a ISO 12922, com boas propriedades de antidesgaste e teores de água 
acima de 35%. A linha ULTRA-SAFE 620 é a líder dos fluidos HFC da 
PETROFER mundialmente disponível. Este produto é amplamente utiliza-
do em instalações de fundição em todo o mundo, contando com muitas 
aprovações OEM. São oferecidas outras classes na série ULTRA-SAFE 100. 
Os fluidos HFC-E são soluções de água-glicol fogo resistente com proprie-
dades melhoradas de antidesgaste e de pressão extrema devido ao baixo 
teor de água de aproximadamente 20%, assim como devido aos seus adi-
tivos especiais. Os HFC-E da PETROFER são chamados ULTRA-SAFE E 68.

FLUIDOS HIDRÁULICOS TIPO HFD 
As classes HFD consistem na tecnologia dos fluidos retardantes, sendo 
estes fluidos hidráulicos sintéticos isentos de água, de acordo com a 
ISO 12922, com propriedades semelhantes aos óleos hidráulicos con-
vencionais, mas com temperaturas de ponto de fulgor e temperaturas de 
auto-ignição mais elevadas. Os fluidos HFD encontram-se divididos entre 
fluidos HFD-R, ésteres de ácido fosfórico, e os fluidos HFD-U, podendo 
estes ser ésteres sintéticos, bem como produtos à base de poliglicol. 
Os fluidos HFD-R encontram-se reunidos na série ULTRA-SAFE 11. Os 
produtos HFD-U consistem nos nossos tipos ENVOLUBRIC, disponíveis 
em várias viscosidades.    
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REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
 produtos de longa vida útil
  cumpre as normas ambientais e legislativas 
  resistência a infeções bacterianas

MAIOR EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO PROCESSO 
 requisitos de resistência ao fogo ou retardância excepcionais 
 excelente capacidade de lubrificação
  consultoria, recomendação de produtos, formação e assistência qua-

 lificadas em aplicações
  produtos de primeira linha, de elevada qualidade, tecnicamente 
avançados que utilizam matérias-primas de altas especificações 

  controle de qualidade rigoroso 

MELHORIA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL 
  necessidades energéticas reduzidas para o processo consumo
  otimizado de meios de processamento
  formulações sustentáveis 
  substituição, eliminação e redução de substâncias ambientalmente 
perigosas 

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
  fabricantes de máquinas e ferramentas 
 forjarias e fundições 
 geração de energia
  mineração, indústria química e mineral 
 prensas, estrusoras, elementos de fixação
  transporte público 
 tratamento têrmico

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
As modernas soluções ULTRA-SAFE são utilizadas em fundições, indústria 
siderurgica, marinha, florestal, mineração e muitas outras. Por exemplo, 
os nossos ULTRA-SAFE são utilizados em máquinas que fazem túnel, 
máquinas de construção e sistemas hidraúlicos de navios. 

PROJETOS EM EVIDÊNCIA 
As soluções de alta qualidade HFC da PETROFER tem sido utilizado com 
sucesso em indústria de fundição por muitos anos. Os tipos base água 
ULTRA-SAFE são padrão global para fluido hidraúlico anti-chama mesmo 
que o metal derretido possa entrar em contato com o fluido hidráulico.

Parâmetros de teste para medição de fluidos hidráulicos fogo resistente

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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