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A PETROFER disponibiliza uma ampla linha de 
desengraxantes industriais para a maioria das 
superfícies e materiais, adequados para todos 
os tipos de processos de limpeza. A tecno-
logia pode ser fornecida pela PETROFER sob 
a forma de produtos individuais ou soluções 
de sistema personalizadas para os processos 
de produção. Todos os desengraxantes in-
dustriais da PETROFER garantem uma longa 
durabilidade e reduzida manutenção, sendo 
desenvolvidos através das mais recentes 
descobertas do departamento de pesquisa e 
desenvolvimento. Os desengraxantes indus-
triais levam em consideração o ambiente e a 
segurança no trabalho, satisfazendo simul-
taneamente as mais elevadas exigências dos 
sistemas de limpeza modernos. 

A nossa abordagem de parcerias com clientes 
para a desengraxantes industrial resulta no 
seguinte: 

  remoção do biocida formaldeído 
  produtos com uma proteção a corrosão 
muito boa 

  diversos desengraxantes são compatíveis 
com multi-metais 

  aprovação pela área da robótica 
  produtos adequados para aplicações sob 
alta pressão e ultrassônica 

Produtos da linha PETROFER de desengra-
xante provê para nossos clientes um comple-
to portfólio de toda a linha de desengraxantes 
industriais. Vantagens essa que beneficia 
você e sua empresa. 

DESENGRAXANTES NEUTRO
Os produtos de limpeza neutros da nossa série FEROCLEAN N são usados 
em linhas de processamento, para a limpeza intermediária e final de 
metais e outras superfícies. Distinguem-se pelo seu excelente comporta-
mento de desemulsificação, assegurando assim uma ótima separação do 
óleo para prolongar a durabilidade do produto de limpeza e proporcionar 
uma limpeza homogênea dos componentes. Esta tecnologia de limpeza 
é o método ideal para os processos de tratamento térmico. Estão dis-
poníveis produtos químicos para aplicações de lavagem à quente e à frio.

DESENGRAXANTES ALCALINO
A série de produtos de limpeza alcalinos FEROCLEAN A da PETROFER é 
usada em situações em que é necessário obter uma elevada pureza das 
superfícies dos componentes, por exemplo, antes da galvanização ou 
esmaltagem. Para produtos muito alcalinos, recomenda-se a utilização 
com enxágue em sistemas de várias zonas. 

DESENGRAXANTES BASE SOLVENTE
Como alternativa aos cleaners com hidrocarbonetos halogenados, a 
PETROFER propõe a série FEROCLEAN L: cleaners inodoros à base de 
hidrocarbonetos para desengorduramento. Não contêm cloro, flúor nem 
compostos aromáticos. 

DESENGRAXANTES E ADITIVOS ESPECIAIS
Além dos diversos produtos FEROCLEAN anteriormente referidos, a 
PETROFER disponibiliza cleaners especiais sob a forma de produtos indi-
viduais ou soluções de sistema personalizadas para todo o processo de 
produção. Está também disponível uma linha de aditivos para persona-
lizar ainda mais o processo na medida do necessário. 

livre de formaldeído e boro,
               vida longa e pH estável

INTRODUÇÃO 

NOSSA LINHA DE PRODUTOS



Virabrequim automotivo forjado, lavado com nossos desengraxantes

REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
   menor investimento de capital: um produto versátil para todos os processos e 
para cobrir todos os requerimentos de limpeza na planta com custo reduzido 

  produtos versáteis estão disponíveis: para aplicação por pulverização, 
alta pressão, imersão e limpeza ultrassónica e compatível com diver-
sos metais e materiais

  maior disponibilidade de Sistema: sem problemas na aplicação, capaz 
de trabalhar com baixa formação de espuma e otimizar previsões de 
produção. Reduz o uso de aditivos caros.

  redução do consumo de concentrado e custos de descarte devido ao 
longo tempo do banho

  não é necessário etapas de enxágue adicional em processos subsequentes

MAIOR EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO PROCESSO 
  os desengraxantes modernos reduzem as paradas 
  Desengraxantes neutro evitam a difusão de camadas de inibidores. 

Dessa forma eles são apropriados para tratamento térmico, pré-limpeza 
e desengraxantes intermediário em plantas de tratamento térmico.

  bom comportamento demulsificante com resíduo de óleo de corte man-
tendo a eficiência de limpeza. Em muitos casos, ultra-filtração é possível. 

  simples para usar e manter, com adequação às diferentes qualidades 
da água diversas aprovações de OEM e fabricantes de máquinas 

  boa proteção temporária contra corrosão e dessa forma livre de pro-
 blemas com armazenamento temporário 

MELHORIA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL 
  alto potencial de reciclabilidade e re-uso de membranas ou sistema 

de tratamento por evaporação 
  produtos modernos reduzem o volume de efluentes e custos de descarte
  livre de problemas no descarte e tratamento de água devido a ausên-

cia de complexantes de dureza
  conformidade legal e com o meio ambiente: desengraxantes dis-

poníveis isento de formaldeído, boro e silicato
  desengraxantes base solvente estão disponível isento de hidrocar-

bonetos clorados e aromáticos

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
  mineração, indústria química e mineral
  produção e conversão de papel tissue e cartão
  prensagem, extrusão, hidro formação e elementos de fixação
  transporte público
  tratamento térmico

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
A linha FEROCLEAN A são usados para remover sólidos pesados como 
graxas e pasta antes da usinagem, ou para desfosfatizar componentes 
de aço antes do próximo processo. A linha FEROCLEAN N são isento 
de sais inorgânicos e possuem muito boa proteção contra corrosão e 
propriedades desmulsificantes. Eles são usados para lavar componentes 
entre as operação de usinagem e reduzir o residual de óleo de corte 
entre processos. A linha FEROCLEAN S são baseados em ácido de fruta 
para descalcificar lavadoras e componentes de sais da água e resíduos 
de cálcio. 

PROJETOS EM EVIDÊNCIA 
A PETROFER desenvolveu um desengraxante neutro na linha FEROCLEAN N 
para a indústria automotiva. O produto limpa peças de motores como 
virabrequim e cabeçote sem mancha e é usado a alta pressão e baixa 
temperatura. Esse desengraxante é utilizado como padrão no grupo 
globalmente e nas principais industriais líderes no segmento automotivo. 

Processo de limpeza numa lavadora industrial
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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.

TRATAMENTO TÉRMICO

FUNDIÇÃO E FORJAMENTO

FLUIDOS HIDRÁULICOS FOGO RESISTENTE

FLUIDOS PARA USINAGEM

LUBRIFICANTES PARA CONFORMAÇÃO

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS

DESENGRAXANTES INDUSTRIAIS

PROTETIVOS

PRODUTOS QUÍMICOS PARA PAPEL

SUPORTE


