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A PETROFER está envolvida na pesquisa de flui-
dos de corte há cerca de 70 anos e desenvolveu 
produtos internacionalmente respeitados neste 
setor. Os nossos fluidos para usinagem ofere-
cem uma significante melhoria na duração de 
ferramentas, eficiência de corte, acabamento de 
superfícies, prevenção da corrosão e duração de 
fluidos, consequentemente, tornando o proces-
so de produção mais eficiente. A tecnologia dos 
fluidos de corte pode melhorar imensamente o 
acabamentos de superfícies, limpeza e precisão 
de componentes, de modo a poder reduzir os 
custos de operações pós-produção. Além disso, 
a PETROFER tem uma vasta gama de fluidos 
de corte isentos de formaldeído. Os nossos 
fluidos de refrigeração encontram-se divididos 
entre fluidos solúveis em água e integrais que 
reduzem o atrito e o desgaste. Eles dissipam 
rapidamente o calor, baixando assim as tem-
peraturas da usinagem de forma eficiente. Os 
nossos desenvolvimentos criaram um ambiente 
de trabalho mais seguro para os operadores de 
máquina ao reduzir os ataques bacterianos, a 
sensibilidade da pele, o fumo e os vapores.

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

 aumento da vida útil das ferramentas
  excelente performance de resfriamento
 evita a aplicação de biocidas e aditivos

A linha de produtos para usinagem provê aos 
nossos clientes um completo portfólio para to-
das as operações de usinagem e acabamento.

FLUIDOS SOLÚVEIS PARA USINAGEM 
Com a linha EMULCUT e ISOPAL, fornecemos fluidos solúveis para usi-
nagem estáveis a longo prazo, com excelentes propriedades anticorrosivas 
e elevado desempenho. Dependendo da escolha eles são adequados para 
retífica, usinagem em geral e operações severas. Os fluidos para usinagem 
são desenvolvidos sob medida com alto teor de éster e são indicados para 
ligas de alumínio, aço, ferro fundido, ligas de titânio e outros metais difí-
ceis, obtendo acabamento de superfície e duração de ferramentas excep-
cionais. ISOCOOL: estes produtos são fluidos para usinagem estáveis a 
longo prazo, sintéticos, solúveis em água e multipropósito, para operações 
de usinagem em geral e de retífica em metais ferrosos e não ferrosos. 
ISOGRIND: uma linha de fluidos para usinagem estáveis a longo prazo, sin-
téticos, solúveis em água e multipropósito, com excelentes propriedades 
umectantes e enxágue para os processos de retíficas mais exigentes.

ÓLEOS DE CORTE INTEGRAIS
Os nossos óleos de acabamento e de retífica SUPERFIN e ISOCUT combinam 
óleos base de baixa viscosidade e aditivos de desempenho selecionados para 
obter um excelente desempenho de umectação, enxágue e refrigeração. Es-
tes são caracterizados pelas excelentes propriedades de filtração e de en-
xágue, proporcionando um ótimo acabamento e capacidade de trabalhar 
com grandes cargas de corte. A nossa linha de óleos de acabamento SUPER-
FIN é adequada para utilização com ferramentas de diamante, corundum, 
CBN, bem como outras ferramentas de acabamento para trabalhos com aço, 
ferro fundido, metais não ferrosos e metais leves tais como superfícies cro-
madas. Existe uma grande gama de viscosidade, formulado para oferecer 
uma redução de resíduos no acabamento, excelente filtração, resistência a 
oxidação e redução de névoa. Possuímos opções de óleos com enxofre não 
ativo e inibidores de cobalto. A nossa série de produtos ISOCUT oferece óleos 
de furação profunda, brochamento, corte e usinagem. A linha tem várias 
formulações para requisitos específicos de clientes com relação à viscosi-
dade, teor de aditivos, filtrabilidade, ponto de fulgor e compatibilidade com 
metais amarelos. Todos os produtos têm elevado teor de aditivos assim como 
utilizam óleos com base altamente refinados para permitir ótimo acabamento 
da superfície do componente e uma longa duração da ferramenta.

Também oferecemos uma linha de óleos multipropósito e óleos de corte 
de elevado desempenho para usinagem geral. Adicionalmente, podemos 
oferecer a nossa linha baseada na última tecnologia GTL (Gás para Líqui-
do) para várias aplicações.

manutenção
 baixa e econômica

INTRODUÇÃO 

NOSSA LINHA DE PRODUTOS
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REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
  excelente aumento de duração da ferramenta, reduzindo significativa-
mente os custos de produção 

  longa duração da emulsão, resultando numa maior eficiência do pro-
duto e relação de custo benefício

  menor intervalos de reabastecimento, reduzindo os custos de limpeza 
e de eliminação 

  alta estabilidade de pH sem o uso de aditivos: evitando a utilização de 
biocidas, reduzindo assim os custos e proporcionando um ambiente 
de trabalho mais seguro para os colaboradores 

  alta prevenção da corrosão e por isso mais seguro com relação a 
resistência temporária à corrosão 

  alta performance com desempenho comprovado, menor arraste com 
redução do consumo de concentrado

MAIOR EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO PROCESSO 
  excelente efeito de arrefecimento, reduzindo a carga térmica na fer-
ramenta e na peça de trabalho, o que resulta simultaneamente numa 
longa duração de ferramenta e ótimo acabamento de superfície

  características de pouca formação de espuma evitando o uso de adi-
tivos 

  excelente acabamento da superfície, resultando numa redução de 
custos para processos posteriores

 adequado para diferentes faixas de dureza da água 
  aprovado por OEM e fabricantes de máquinas 

MELHORIA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL 
  sem necessidade de utilização de biocidas e aditivos 
  utilização de matérias-primas sustentáveis 
 vários produtos foram testados quanto a sensibilidade 

 da pele

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
  fabricantes de máquinas e ferramentas
 forjarias e fundições
  geração de energia
  produção e conversão de papel tissue e cartão 
 transporte público

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
O SUPERFIN 100 é utilizado para operação de acabamento e super-aca-
bamento e cilindros dos motores. O ISOCUT VG 15 g é usado para apli-
cações severas e multipropósito assim como retífica do flanco da en-
grenagem. O EMULCUT 116 é um fluido multifuncional para processo de 
usinagem da caixa da embreagem. O nosso ISOGRIND A é utilizado para 
retífica de ferramentas e peças em metal duro. 

PROJETOS EM EVIDÊNCIA
O fluido solúvel de corte EMULCUT 160, é frequentemente utilizado em 
processo de fabricação na indústria aeroespacial. Ele é especialmente 
utilizado em materiais de usinagem severa como por exemplo alumínio 
de aplicação aero espacial, titânio e ligas com base de níquel. A alta per-
formance do produto garante um excelente sistema de reserva que provê 
uma excelente tempo de vida, além de não manchar ligas da serie 6000 e 
7000. Um dos nossos fluidos integrais da linha ISOCUT oferece uma alto 
performance de lubrificação especialmente para materiais difíceis, e reduz 
significativamente o desgaste de ferramentas. O produto é utilizado com 
sucesso na indústria de rolamentos na retífica e acabamento, possui alto 
ponto de fulgor e baixa taxa de evaporação. 

Medição do desempenho através do Ensaio Tapping TorqueGrande plano da máquina CNC em funcionamento utilizando nosso fluido

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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