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Os produtos de METALFLOW para processos de deformação em frio de metais são o resultado 
de décadas de experiência na área de projetos, desenvolvimento e fabricação de lubrificantes 
para a indústria do metal.
 
Os lubrificantes da família METALFLOW contêm aditivos de média e extrema pressão 
específicos para cada operação, que garantem um nível de lubrificação completo e a redução 
do coeficiente de atrito.

Soluções técnicas com caráter tecnológico que incorporam os últimos avanços em formulação 
de lubrificantes de deformação para a otimização de processos e que facilitam aos nossos 
clientes a gestão de resíduos e o cumprimento das mais exigentes normas ambientais.

• Alto poder de lubrificação.

• Respeita os diferentes ambientes de 
segurança ocupacional e ambiental.

• Menor consumo de produto.

• Redução dos tempos de ciclo.

• Ótimo acabamento e alta proteção da 
peça contra oxidação.

Para destacar:

Nossa tecnologia, 
sua solução 

Fórmulas específicas para processos de extrusão, 
estiramento, estampagem, troquelagem, 
rebarbação e todo tipo de operações de 
deformação para a indústria do metal.



* De acordo com a classificação GHS1.51. 

Descrição

Lubrificante evanescente para operações 
de estampagem.

Dispersão de nitreto de boro em água, 
especial para operações de extrusão e 
deformação de alumínio.

Produto evanescente não inflamável*. 
Especial para produção de peças para ar 
condicionado (HVAC) de baixa exigência. 

Produto evanescente não inflamável *. 
Especial para produção de peças para ar 
condicionado (HVAC) de média exigência.

Produto evanescente não inflamável*. 
Especial para produção de peças para ar 
condicionado (HVAC) de alta exigência.

Produto evanescente para todo tipo de 
operações de estiramento e estampagem.

Óleo puro clorado e altamente refinado.
Especial para a produção de tampas de 
alumínio para perfumaria, cosmética e afins.

Óleo puro clorado e altamente refinado. 
Especial para a produção de tampas de 
alumínio para perfumaria, cosmética e 
afins.

Produto solúvel com propriedades 
refrigerantes e lubrificantes, indicado para 
processos exigentes de estiramento.
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EVAPORÁVEIS 

METALFORM V 104

METALFORM V 128

METALFORM V 118

METALFORM V 231

METALFORM V 243

METALFORM V 115-LM5

BASE ÓLEO

METALFORM P 15005

METALFORM P 08001

BASE ÁGUA

METALFORM S 36

Estiramento e 
estampagem



Extrusão e 
laminação

Descrição

Dispersão de grafite em água, recomendada 
para laminação de aço e deformação de 
tubos de aço. 

Dispersão de nitreto de boro em água, 
especial para operações de extrusão e 
deformação de alumínio.

Lubrificante em base pó para operações de 
extrusão de alumínio.

Dispersão de dióxido de titânio. Especial 
para operações de laminação (colagem por 
rolo).

METALFORM D 10

METALFORM D 54

METALFORM D 61

METALFORM D 80

Aço
Ligas de 

cobre
Ligas de 
alumínio



Descrição

Lubrificante evanescente para operações 
de rebarbação de peças de fundição sob/
pressão. 

Óleo puro altamente refinado e aditivado 
para operações de corte de aços mais 
espessos.

Lubrificante evanescente recomendado para 
operações de corte de chapa fina.

Lubrificante base óleo para operações de 
corte de aços e alumínio, com espessuras 
finas e médias.

Descrição

Especial para deformação de parafusos a 
frio, baixa viscosidade. 

Especial para deformação de parafusos a 
frio, viscosidade média.

Ligas de 
alumínio

Ligas de 
alumínio

Ligas de 
cobre

Ligas de 
cobre

Aço

Aço

Viscosidade 
CST 40° 
(mm²/s)

1,4

320

1,5

24 

Viscosidade 
CST 40°C 
(mm²/s)

68

150

METALFORM V 106

METALFORM P 30001 

ESPECIAIS PARA 
OPERAÇÕES DE CORTE 
FINO

METALFORM V 214

METALFORM P 02401 

METALFORM CH 0801 

METALFORM CH 1801 

Corte e 
perfuração

Forjamento a 
frio de parafusos



Descrição

Dispersão de lubrificantes sólidos em 
água recomendado para formação de 
tubos de cobre.

Protetor recomendado para aplicação na 
superfície de tubos de cobre em banho de 
resfriamento depois da sua conformação.

Lubrificante especial para água de dureza 
baixa e média. Recomendado para metais 
ferrosos.

Lubrificante especial para água de dureza 
média e alta.
Recomendado para metais ferrosos.. 

Ligas de 
alumínio

Ligas de 
cobre Aço

METALFORM D 70 

METALFORM D 71 
 

METALCOOL 312

METALCOOL 314 

Conformação 
de tubos



Lubrificantes 
industriais auxiliares

Produtos técnicos 
auxiliares 

METALPROT COPPER
Graxa de cobre para proteção e lubrificação de roscas 
e parafusos, para um fácil desparafusamento. 

METALPROT 9016 
Graxa de alumínio para proteção e lubrificação de 
roscas e parafusos, para um fácil desparafusamento.  

METALPROT 9020
Graxa de alta temperatura para proteção e 
lubrificação da superfície do molde em contato com 
as placas da máquina para facilitar a desmontagem 
e manutenção.

METALCLEAN 6030
Limpador diário de superfície para retirar possíveis 
excessos de graxas.

METALCLEAN 6000
Limpador diário de superfície para retirar possíveis 
excessos de graxas. 

METALPROT 9040
Protege os moldes de aço da corrosão durante o 
armazenamento.
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Aplicação

Fluido hidráulico ignífugo com propriedades 
antidesgaste para qualquer aplicação.

Óleo hidráulico auto extinguível com 
propriedades antidesgaste para qualquer 
aplicação. 

Óleo hidráulico de extrema pressão 
para exigências elevadas, robótica e 
servoválvulas.

Óleo de extrema pressão para guias 
deslizantes e deslizamentos. Capacidade 
antioxidante e baixo coeficiente de atrito.

Base

Agua-Glicol 32-68 > 200 

Óleo 
Sintético 

32-68 > 180 

Óleo 
Mineral 

22-100 > 95

Óleo 
Mineral

32-220 > 95

Viscosidade 
ISO VG 

Índice de 
Viscosidade 

HYDROFLOW HFC 

HYDROFLOW HFDU 

HYDROFLOW HM

SLIDEFLOW

Produtos destinados à proteção e tratamento de superfícies 
relacionadas aos processos de deformação de metais. Formulados 
para prolongar a vida útil da superfície ou utensílios onde são aplicados, 
assim como para prevenir desgastes prematuros, oxidações e facilitar 
sua manutenção, limpeza, manuseio e substituição.



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
• Lubricantes para Deformación

• 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


