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Os fluidos para usinagem da Metalflow são o resultado de décadas de experiência na área de 
projetos, desenvolvimento e fabricação de fluidos de corte miscíveis em água e óleos puros.

Soluções com caráter tecnológico que incorporam os últimos avanços na formulação de 
lubrorefrigerantes e que facilitam aos nossos clientes a gestão de resíduos e cumprimento 
das mais exigentes normas ambientais.

Fórmulas otimizadas 
para processos de baixa, 
média e alta severidade.

A nossa tecnologia, 
a sua solução 



BIOFIT
TECHNOLOGY

Tecnologia eco-friendly, respeitosa com as exigências de 
saúde e meio ambiente, baseada em formulações livres de 
boro, formol, cloro, aminas...desenvolvida para garantir uma 
lubrificação efetiva e assegurar a estabilidade do lubrificante 
no tanque.

Nosso departamento de P&D trabalha constantemente para melhorar nossas fórmulas, 
manter nossos produtos atualizados e responder aos desafios do setor. Por isso desenvol-
vemos e incorporamos diferentes tecnologias próprias aos nossos produtos, que melhoram 
os acabamentos das peças e aumentam a vida útil das soluções.

Ampla gama de 
produtos adequados 
para qualquer tipo 
de metal e durez
da água.



A família dos produtos METALCOOL é formada por fluidos de corte miscí-
veis em agua para todas as aplicações na indústria de usinagem. Ajudam 
a controlar a temperatura no ponto de atrito, reduzindo o desgaste da fe-
rramenta e facilitam o escoamento dos cavacos garantindo um perfeito 
acabamento. 

• Excelente proteção anticorrosão da peça, 
máquina e ferramenta.

• Redução do tempo de ciclo.

• Sem nitritos, dietanolaminas, cloretos  ou 
silicatos. 

• Adequados para qualquer tipo de metal

Fluidos de corte 
miscíveis em água

Para destacar:

Fluidos Solúveis 
 SÉRIE 100
Concentrados solúveis com um teor médio/alto em óleos minerais ou ésteres. Gama versátil e adequada para qualquer tipo 
de operação, também recomendada quando se necessita de uma alta lubrificação, como brochamento, perfuração profunda 
e operações similares. 

METALCOOL 111

METALCOOL 112

METALCOOL 114

METALCOOL 115

METALCOOL 132

METALCOOL 133

METALCOOL 134

METALCOOL 135

METALCOOL 142

METALCOOL 145

METALCOOL 172

METALCOOL 173

METALCOOL 174

METALCOOL 192

Descrição

Especial para ferro fundido, aço, aço inoxidável e ligas de alumínio. Para 
água desmineralizada.

Recomendado para aço inoxidável e ligas de alumínio. Para água de 
dureza branda e média.

Recomendado para aço inoxidável, ligas de alumínio e ligas de cobre. Para 
água média e dura.

Especial para aço, aço inoxidável e ligas de alumínio. Para água dura e 
muito dura.

Livre de formaldeído. Recomendado para aço, aço inoxidável e ligas de 
alumínio. Para água de dureza branda e média.

Livre de formaldeído. Especial para ferro fundido, aço, aço inoxidável e 
ligas de alumínio. Para água de dureza média.

Livre de formaldeído. Recomendado para alumínio, aço e ligas de cobre. 
Para água de dureza média ou dura.

Livre de formaldeído. Recomendado para aço, aço inoxidável, ligas de 
alumínio e ligas de cobre. Para água dura e muito dura.

Livre de formaldeído e boro. Especial para aço inoxidável, ligas de 
alumínio e ligas de cobre. Para água de dureza baixa e média.

Especial para magnésio. Para água dura e muito dura.

Com aditivos de EP clorados. Livre de formaldeído e boro. Recomendado 
para aço, aço inoxidável, ligas de alumínio e ligas de cobre. Para água de 
dureza baixa e média.

Recomendado para aço inoxidável, ligas de alumínio e ligas de cobre. Para 
água de dureza média.

Livre de boro e aminas. Especial para aço, ligas de alumínio e ligas de 
cobre. Para água de dureza média e alta.

Com aditivos de EP clorados. Para todo tipo de metais. Para água de 
dureza baixa e média.

Dureza da água

-

0 - 150 ppm

50 – 300 ppm

>300 ppm

0 - 150 ppm

50 – 200 ppm

50 – 300 ppm

>300 ppm

0 - 150 ppm

>300 ppm

0 - 150 ppm

50 – 200 ppm

50 – 300 ppm

0 - 150 ppm

BIOFIT
TECHNOLOGY



Fluidos Semisintéticos
SÉRIE 300
Concentrados solúveis com um teor baixo/médio em óleos minerais ou ésteres. Gama versátil e adequado para 
qualquer tipo de operação, também recomendada quando se necessita uma alta lubrificação, como brochamento, 
perfuração profunda e operações semelhantes. 

METALCOOL 312

METALCOOL 314

METALCOOL 322

METALCOOL 324

METALCOOL 341

METALCOOL 342

METALCOOL 392

Descrição

Recomendado para aço, aço inoxidável e ligas de ferro fundido. Para 
água de dureza baixa e média.
 
Recomendado para aço, aço inoxidável e ligas de cobre. Para água de 
direza média e alta.

Livre de óleos minerais, boro e formaldeído. Para todo tipo de metais. 
Para água de dureza baixa e média.

Livre de boro. Especial para processos de severidade alta. 
Recomendado para operações com alumínio aeronaútico. Para água 
de dureza média e alta.

Livre de boro e formaldeído. Especial para ferro fundido e aço. Para 
água desmineralizada.

Livre de boro e formaldeído. Especial para operações de alto 
desempenho com ferro fundido, aço, aço inoxidável e ligas de 
alumínio. Para água de dureza baixa e média.

Com aditivos de EP clorados. Para todo tipo de metais. Para água de 
dureza baixa e média.

Dureza da água

0 - 150 ppm

50 – 300 ppm

0 – 150 ppm

50 – 300 ppm

-

0 - 150 ppm

0 - 150 ppm

BIOFIT
TECHNOLOGY



Concentrados sintéticos baseados exclusivamente em compostos solúveis em água. Recomendados quando 
se necessita de uma alta refrigeração, acompanhada de uma excelente detergência, como na usinagem e 
retificação geral.

Concentrados solúveis em água com diferentes teores em aditivos altamente lubrificantes. Usados quando as 
funções de lubrificação e refrigeração são igualmente necessárias e quando se deseja conseguir uma excelente 
detergência.

METALCOOL 512

METALCOOL 522

METALCOOL 532

METALCOOL 712

METALCOOL 722

METALCOOL 732

Descrição

Especial para operações de retificação, polimento e lapidação. Para ferro 
fundido, aço, aço inoxidável e ligas de alumímio.

Livre de boro. Especial para operações de retificação, polimento e 
lapidação. Para ferro fundido, aço, aço inoxidável e ligas de alumínio.

Livre de formaldeído. Especial para operações de afiação de ferramentas. 
Para ferro fundido, aço, aço inoxidável e ligas de alumínio.

Descrição

Recomendado para retificação e operações de usinagem simples. Com 
variantes especiais para metais ferrosos ou alumínio.

Isento de Boro. Especial para operações de usinagem de ferro fundido, 
aço, aço inoxidável e ligas de alumínio. Para água de baixa e média 
dureza.

Especial para operações de usinagem de ferro fundido, aço e aço 
inoxidável. Para água de leve e média dureza.

Dureza da água

0 - 1000 ppm

0 - 1000 ppm

0 - 1000 ppm

Dureza da água

0 - 150 ppm

0 - 150 ppm

0 - 150 ppm

Fluidos sintéticos
SÉRIE 500

Fluidos Neosintéticos
SÉRIE 700

BIOFIT
TECHNOLOGY

BIOFIT
TECHNOLOGY



SÉRIE RI
Aditivos anticorrosivos, para metais ferrosos 
e alumínio, para incorporação em tanques e 
em sistemas aquosos em uso. Conservam a 
estabilidade da emulsão e prolongam a vida 
útil do banho.

SÉRIE FC 
Aditivos antiespumantes para incorporação 
em sistemas lubrorefrigerantes aquosos. 
Oferecem um efeito imediato e de longa 
duração e uma fácil integração com os banhos 
em uso.

SÉRIE PH 
Aditivos de correção de valor de pH, para 
incorporação em circuitos com fluídos de corte 
refrigerantes em uso. 

SÉRIE HS
Aditivos sequestrantes para sistemas aquosos 
com a finalidade de reduzir a dureza da água e 
a formação de sabões.

Aditivos

Produtos auxiliares projetados para aprimorar 
nossas soluções em situações extremas 
quando surgem necessidades especiais, 
mantendo o produto de base e permitindo atuar 
com flexibilidade no local da máquina.

SÉRIE LB 
Aditivos formulados para reforçar o poder de 
lubrificação dos fluídos de corte refrigerantes em uso.



A família de produtos METALCUT é composta por fluidos de corte, formula-
dos com óleos minerais ou sintéticos altamente refinados ou ésteres de alta 
qualidade. Garantem um aumento da produtividade, uma longa vida útil do 
produto em circulação e permitem reduzir o desgaste da ferramenta, preve-
nindo a oxidação da peça, da ferramenta ou da máquina.

• Alto desempenho e poder de 
lubrificação.

• Ponto de inflamação elevado e 
baixa formação de névoa. 

• Baixa perda por arraste.

• Extrema pressão e antidesgaste.

Para destacar:

Formulada com uma base de óleo mineral, adequado para qualquer tipo de severidade, com um baixo 
impacto ambiental e uma formulação equilibrada.

METALCUT 103

METALCUT 106

METALCUT 109

METALCUT 111

METALCUT 120

Descrição

De baixa viscosidade. Especial para operações de retificação de metais ferrosos e usinagem 
de ligas não ferrosas.

A base de óleo branco. Recomendado para operações de microusinagem de aço e usinagem 
de aço, alumínio e cobre.

Recomendado para operações de usinagem em geral e para todo tipo de metais. Especial 
para metais amarelos.

Recomendado para operações de usinagem e retificação geral de ferro fundido e aço.

Especial para operações de usinagem e retificação de alumínio.

 SÉRIE 100

Óleos puros 
de corte



SÉRIE 200

SÉRIE 300

Formulada a partir de óleos sintéticos ou vegetais totalmente biodegradáveis, formando uma gama 
ecológica baseada em aditivos não contaminantes.

Fórmula com uma base de óleo mineral, com aditivos de alto desempenho adequados para lubrificação em 
temperatura moderada, permitindo um menor consumo de energia.

METALCUT 211

METALCUT 222

METALCUT 232

METALCUT 238

Descrição

A base de ésteres e de baixa viscosidade. Especial para operações de usinagem e 
micropulverização de ferro fundido, aço e aço inoxidável.

A base de álcool. Recomendado para operações de micropulverização de todo tipo de 
metais.

A base de ésteres. Recomendado para operações de micropulverização de todo tipo de 
metais.

A base de ésteres. Especial para operações de micropulverização de ferro fundido, aço e aço 
inoxidável. Recomendado para processos de média e alta exigência.

METALCUT 312

METALCUT 314

METALCUT 322

Descrição

Baixa viscosidade. Recomendado para operações de usinagem de ferro fundido, aço e aço 
inoxidável. Especial para processos de média e alta exigência.

Baixa viscosidade. Recomendado para operações de usinagem de ferro fundido e aço. 
Especial para processos de média e alta exigência.

Viscosidade média. Recomendado para operações de usinagem de ligas de aço. Especial 
para processos de média e alta exigência.



Produtos técnicos 
auxiliares

Descrição

Óleo hidráulico para otimizar a transmissão de 
potência em processos de exigência elevada e 
com propriedades detergentes.

Óleo hidráulico para otimizar a transmissão de potência 
em sistemas de exigência elevada e óleos detergentes.

Óleo hidráulico de alto índice de viscosidade 
para transmissão de potência em sistemas de 
exigência elevada.

Óleo para redutores e engrenagens  industriais 
com desempenho de altas cargas, temperaturas e 
velocidades.

Óleo para guias deslizantes e deslizamento de 
máquinas-ferramentas. Capacidade antioxidante, 
antidesgaste e baixo coeficiente de atrito.

Correntes de transporte ou arraste de qualquer 
equipamento. Condições severas e capacidades 
antidesgaste.

Agente de limpeza para troca de banho em 
sistemas de lubrificantes de usinagem aquosos. 

Agente de limpeza diário de superfícies para 
retirar possíveis excessos de graxas.

Base

Óleo 
Mineral

Óleo 
Mineral

Óleo 
Mineral

Óleo 
Mineral

Óleo 
Mineral

Óleo 
Sintético

Água

Solvente

Viscosidade 
ISO VG

22-100

22-100

22-100

100-320

32-220

100-320

n / a

n / a

Índice de 
viscosidade

> 110

> 110

> 150

> 90

> 95

> 80

n / a

n / a

HYDROFLOW HLPD

HYDROFLOW HLP

HYDROFLOW HV

GEARFLOW M

SLIDEFLOW

CHAINFLOW

METALCLEAN 6000

METALCLEAN 6030

Produtos complementares para uso 
em máquinas, bem como para faciltar a 
manutenção e limpeza.



METALCOOL 111

PROCESSOS

Mecanizado general

Usinagem de alta 
exigência

Retificado, polido e 
lapidado

Micropulverização

FERRO 
FUNDIDO AÇO

AÇO 
INOXIDÁVEL ALUMÍNIO COBRE

METAIS

METALCOOL 132

METALCOOL 312

METALCOOL 314 METALCOOL 314

METALCOOL 311

METALCOOL 313 METALCOOL 313

METALCOOL 722 METALCOOL 722

METALCOOL 742

METALCOOL 112

METALCOOL 342

METALCOOL 122

METALCOOL 172

METALCOOL 392

METALCOOL 324

METALCUT 322

METALCUT 321

METALCOOL 512

METALCOOL 532

METALCOOL 522

METALCOOL 712

METALCOOL 732

METALCUT 103

METALCUT 106

METALCUT 109

METALCUT 111
METALCUT 120

METALCUT 211

METALCUT 222

METALCUT 232

METALCUT 238

METALCUT 103

METALCUT 106

METALCUT 122

METALCUT 109

METALCUT 312

METALCUT 322

METALCUT 110

METALCUT 314

METALCOOL 173

METALCOOL 341

METALCOOL 133

METALCOOL 115

METALCOOL 135

METALCOOL 112

METALCOOL 114

METALCOOL 134

METALCOOL 142

METALCOOL 174 METALCOOL 174



FLUÍDOS PARA USINAGEM E 
DEFORMAÇÃO

FLUÍDOS PARA TRATAMENTO DE 
SUPERFICIES

EQUIPAMENTOS

LUBRIFICANTES PARA FUNDIÇÃO

LUBRIFICANTES PARA FORJA

LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS

metal-flow.com
LINKEDIN  -  YOUTUBE  -  WECHAT

SPAIN - Barcelona
MEXICO - Querétaro
BRAZIL - São Paulo
INDIA - Pune
CHINA - Hefei

• Fluidos de Corte Refrigerantes
• Óleos de Corte
• lubrificantes para Deformação

• Detergentes
• Protetores de Superfícies

• Equipamentos de Dosagem e Aplicação
• Equipamentos de Controle

• Desmoldantes para Fundição sob Pressão
• Desmoldantes para Gravidade e Baixa Pressão
• Lubrificantes de Pistão

• Desmoldantes com Grafite
• Desmoldantes sem Grafite

• Fluídos Hidráulicos
• Óleos de engrenagens 
• Óleos de Guias e correntes
• Óleos Térmicos
• Aditivos de Lubrificação limite


