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PROTETIVOS



A linha de protetivos da PETROFER é ex-
tremamente eficaz em todos os processos 
industriais e especialmente para a proteção 
final de componentes usinados de elevado 
valor. A nossa linha inclui óleos, produtos 
solúveis em água, fluidos de desaguante, 
fluidos com cera e produtos especiais. O nos-
so portfólio de produtos combina materiais 
sustentáveis com químicos para dar resposta 
às exigências específicas dos clientes. Todos 
os produtos são isentos de bário e alguns 
não contêm VOC, pelo que são uma solução 
ambientalmente preferível. 

A nossa abordagem de parcerias com cli-
entes para os protetivos resulta no seguinte: 

  boas propriedades de limpeza 
  confiabilidade em termos de prevenção da 
corrosão 

  excelentes propriedades de desaguante

A linha de produtos da PETROFER de prote-
tivos provê para nossos clientes um portfólio 
completo de químicos para processos indus-
triais. Vantagem essa que pode beneficiar a 
sua empresa.

ÓLEOS PROTETIVO
A série de óleos protetivos ISOTECT OM é utilizada no armazenamento tem-
porário de peças secas durante e após a produção. Além da sua aplicação 
rápida e confiabilidade em termos de resistência à corrosão, possuem ou-
tras vantagens, são isentos de bário e VOC. Em geral, estes óleos podem 
ser removidos facilmente com um produto da nossa série FEROCLEAN. 

PROTETIVOS BASE SOLVENTE 
A linha ISOTECT XS de protetivos à base de solventes forma uma fina película 
anticorrosiva, com a consistência à depender do tipo do químico empregado. 
Depois da evaporação do solvente, a película residual tem um aspecto mais 
seco do que com óleos protetivos. A velocidade de evaporação está relacio-
nada com o ponto de fulgor do solvente, oferecendo uma prevenção à cor-
rosão segura. As películas de secagem rápida, leves e praticamente secas po-
dem ser removidas facilmente com um produto da nossa série FEROCLEAN. 

FLUIDOS DESAGUANTE
Os produtos ISOTECT WSD e OSD desaguam rapidamente e oferecem uma 
prevenção da corrosão confiável que se forma depois da evaporação do 
solvente. As películas de proteção estão disponíveis nos tipos oleoso ou 
ligeiramente ceroso. Os diferentes pontos de fulgor do solvente veículo per-
mitem escolher o fluido desaguante adequado ao ambiente de trabalho. Os 
fluidos desaguantes podem ser usados com eficácia em componentes com 
resíduo de fluidos de corte ou desengraxantes à base de água, separando 
rapidamente a fase aquosa e formando uma excelente película protetiva.

CONCENTRADOS SOLÚVEIS EM ÁGUA
Os produtos solúveis em água ISOTECT OW da PETROFER proporcionam 
um elevado nível de segurança operacional graças ao seu teor de água, em 
comparação com os protetivos à base de óleos minerais e solventes. Esta 
função é particularmente vantajosa na aplicação de anticorrosivos em ins-
talações como fundições, onde é necessário minimizar o risco de incêndio. 
Oferecem uma excelente prevenção à corrosão no armazenamento interno. 

ADITIVOS SOLÚVEIS EM ÁGUA
Os produtos solúveis em água ISOTECT OW da PETROFER proporcionam um 
elevado nível de segurança operacional graças ao seu teor de água, em com-
paração com os produtos de prevenção à corrosão base óleos minerais e sol-
ventes. Esta função é particularmente vantajosa na aplicação de anticorrosivos 
em instalações como fundições, onde é necessário minimizar o risco de incên-
dio. Oferecem uma excelente prevenção à corrosão no armazenamento interno. 

formulações modernas e  
confiáveis em proteção a corrosão

INTRODUÇÃO 

NOSSA LINHA DE PRODUTOS



REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE
  fluidos de longa duração 
  vasto portfólio: estão disponíveis produtos para todos os metais, ligas 
e métodos de aplicação 

  remoção fácil da camada de prevenção da corrosão com os desen-
graxantes industriais FEROCLEAN 

MAIOR EFICIÊNCIA E CONFIABILIDADE DO PROCESSO 
  excelentes propriedades de prevenção da corrosão em todas as gamas 
  excelentes propriedades de fluência para abranger as geometrias 
complexas de determinados componentes 

  boas propriedades de penetração 
  película de proteção e resistência à corrosão para variações extremas 
de temperatura 

  de fácil aplicação, por exemplo em processos de imersão, pincel e 
pulverização de baixa pressão 

  remoção eficaz da água em superfícies molhadas (linha dos desa-
guantes) 

MELHORIA DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL 
 produtos isentos de metais pesados
  muitos produtos isentos de VOC 
  isento de compostos orgânicos clorados 
  estão disponíveis produtos de elevado ponto de fulgor 

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

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 
A linha ISOTECT WSD e OSD são utilizados onde característica desaguante 
é requerida antes da embalagem e expedições em bags. ISOTECT OW são 
requeridos para uso em diferentes aplicações como tempera de alumínio 
e após fundição ou proteção intermediária curta para peças usinadas an-
tes de processos posteriores. ISOTECT OM são utilizados em peças secas 
onde um protetivo base mineral é necessário para o armazenamento final 
de peças usinadas. 

PROJETOS EM EVIDÊNCIA 
Uma empresa de rolamentos usava um produto de tecnologia ultrapassa-
da por muitos anos, mas com os requerimentos de eliminação do bário 
e VOC, a PETROFER desenvolveu uma alternativa para eles em algumas 
semanas que superou os níveis de performance do produto anterior. 

Peças protegidas com protetivo solúvel prontas para embalarTubos antes da aplicação de um fluido desaguante

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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