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A tecnologia de conformação engloba des-
de óleos integral, emulsões, dispersões e 
produtos sintéticos para pastas, óleos de 
estampagem e gravação que podem ser 
evaporados sem resíduos térmicos. A exten-
sa linha de produtos inclui lubrificantes para 
moldagem de alta qualidade para trefilação, 
conformação sólida, corte fino, punçona-
mento, penetração, perfuração, estampagem 
profunda e laminação. 

A nossa abordagem de parcerias com clientes 
para a tecnologia de conformação resulta no 
seguinte: 

  eficiência energética elevada 
  maior vida útil do sistema de produtos 
solúveis em água

  produtos de alta qualidade com proprie-
dades otimizadas de desgaste tribológico 

Todos os produtos são especialmente de-
senvolvidos para a aplicação e os critérios 
especiais de processos de conformação. 
Dessa forma a PETROFER garante alta pro-
dutividade em operações de conformação de 
metais.

TREFILAÇÃO
Os DRAWLUB C são fluidos para trefilação de alto desempenho para fios de 
cobre em uma vasta gama de aplicações, desde fio-máquina até fios su-
perfinos. Os DRAWLUB AL são lubrificantes semissintéticos integrais de tre-
filação de fios de alumínio, para uma variedade de tecnologias e aplicações 
de máquinas. Os DRAWLUB ST são lubrificantes solúveis para operações 
de trefilação de fios intermédios e finos em metais ferrosos. Os produtos 
DRAWLUB ST são adequados para fios nus, bem como para metais ferrosos 
galvanizados e revestidos. Os DRAWLUB ST são óleos integrais para tre-
filação de fios e perfis, isentos de cloro, concebidos para metais ferrosos, 
ligas de aço de alta resistência até aço para molas. DRAWLUB TD são óleos 
integrais de trefilação com cloro para fios multifuncionais, desenvolvidos para 
fios de aço inoxidável, bem como ligas de níquel e fios de titânio. 

CONFORMAÇÃO À FRIO
Os produtos da série ISOFORM 9 são para conformação à frio em aplicações 
exigentes. A linha ISOFORM 9000 consiste em lubrificantes com pigmentos, 
chamados sol-gel, aplicados em processos de forjamento à frio e semi-aque-
cido. 

CONFORMAÇÃO DE CHAPAS
Os ISOFORM S são lubrificantes integrais de conformação isentos de cloro 
para fine blanking e conformação de chapas. Os ISOFORM S trazem cus-
to-benefício na cadeia produtora de sistema de transmissão e chassis. Os 
ISOFORM R são lubrificantes integrais à base de éster para usinagem, com 
uma tendência muito baixa de evaporação, sendo versáteis, amigos do am-
biente e adequados para microlubrificação. Os ISOFORM TD são lubrificantes 
integrais de conformação com cloro multifuncionais, adequados para ope-
rações de conformação em aço inoxidável, ligas de níquel e componentes 
de titânio. 

CONFORMAÇÃO DE CHAPAS (BLANKING E ESTAMPAGEM)
A linha ISOLUBE V 7 é uma vasta linha de fluidos de auto evaporação e 
termo vaporável para blanking, estampagem e estampagem profunda, uti-
lizados em linhas de produção para trocadores de calor, radiadores e tec-
nologia de gestão térmica em automóveis. Odor excelente, isento de VOC, 
propriedades de lubrificação equilibradas, compatíveis com gás refrigerantes 
(CFC, R134a). Os ISOLUBE 3 são lubrificantes integrais de conformação 
econômicos, de baixa viscosidade, versáteis, fáceis de limpar, adequados 
para microlubrificação. 

LAMINAÇÃO
As linhas de produtos ISO-MILL são fluidos de laminação, particularmente 
para produção de fio-máquina, em fundição contínua e laminadores. Ade-
quado para uma vasta gama de metais na produção em máquinas de tubos 
sem costura, e conformação a frio de rolos em moinhos. ISOADD são aditivos 
a serem adicionados na central para melhorar as propriedades de lubrifi-
cação e acabamento. 

  personalizados,
econômicos,
  sustentáveis

INTRODUÇÃO 

NOSSA LINHA DE PRODUTOS



REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
 alta eficiência econômica: redução no capital investido graças a  

 possibilidade de aplicações versáteis para materiais e processos
 otimização de consumo, aumento na vida útil da ferramenta e do banho 
 aumento do tempo de vida de produtos aquosos graças a combinação  

 de modernos ingredientes 
 redução no consumo devido a alta resistência a evaporação em baixa  

 viscosidade
 eliminação potencial de processos de limpeza subsequente e etapas  

 de enxágue graças a excelente performance de lavabilidade e enxágue
 produtos fáceis de usar

MAIOR EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO PROCESSO 
  produtos com alta qualidade para processos otimizados, boas  
propriedades de proteção a desgaste: o óleo é usado quando requeri-
do, provendo economia de material e energia

 formulação utiliza matérias-primas avançadas tecnicamente provendo  
 ótima vida de ferramenta

 aumenta a área de trabalho e segurança da planta

MELHORIA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL 
  sustentabilidade, amigável ao meio ambiente e produtos inovadores 
que atende a requerimentos legais

 produtos isentos de boro e formolaldeído
 produtos isentos de components “VOC”
 baixo impacto ambiental através da otimização de consumo dos  

 produtos
 formulações que atendem aos requisitos do “REACH”

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 
 geração de energia
 prensagens, extrusões, hidro conformação e elementos de fixação
  transporte público

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
O linha do DRAWLUB C é utilizada globalmente na trefilação de fios es-
pecialmente de cobre e de ligas de cobre. A serie ISOLUBE V 7 são 
produtos especiais com baixa viscosidade para blanking, estampagem e 
estampagem profunda de componentes típicos de matriz de radiadores, 
núcleos de ar condicionado, laminação de motores elétricos e acessóri-
os de móveis. Eles podem ser usados para punçonamento leves e com 
severidade média e operações de conformação de metal tais como do-
bradiças, fechaduras e componentes de celular. 

PROJETOS EM EVIDÊNCIA
ISOFORM são óleos de forjamento à frio semi-sintético da PETROFER 
usado globalmente em metais ferrosos e não ferrosos. O alto ponto de 
fulgor e a sua significante proporção de componentes estáveis a alta 
temperatura, provê uma névoa baixa e um ambiente livre de fumaça 
comparado com óleo integral, o que resulta numa significante redução 
nas falhas dos sensores das ferramentas controladas por laser. O produto 
também apresenta uma redução significante na quantidade de resíduo 
sobre a superfície dos componentes, comparado com lubrificantes de 
conformação convencionais. Tipicamente a temperatura do componente 
depois do processamento é > 400 °C, a aplicação dos produtos ISOFORM 
trás reduções de custo significante para os processos de limpeza e a 
topografia da superfície medida dos componentes é melhorada. 

Fio-máquina de cobre Laminação a frio de alumínio em peças automotivas

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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