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Protetores de 
superfícies



Os protetores de superfície de METALFLOW são o resultado de mais de 40 anos de experiência no âmbito do 
projeto, desenvolvimento e fabricação de auxiliares técnicos para a proteção de superfícies metálicas.

A gama METALPROT é composta por pastas e fluidos técnicos projetados para otimizar a proteção e 
durabilidade tanto das peças produzidas, como de elementos das próprias instalações. Com o objetivo de 
protegê-las da oxidação, corrosão, golpes e danos que podem ocorrer em suas superfícies metálicas durante 
o armazenamento e transporte.

Soluções com caráter tecnológico que facilitam a nossos clientes a gestão de resíduos e o cumprimento das 
mais exigentes normas ambientais.

• Adequados para aplicação em peças recém 
usinadas, mesmo com traços de água, sem a 
necessidade de parar a produção e realizar 
processos de limpeza.

• Excelentes características antioxidantes e 
anticorrosivas em uma ampla gama de pontos 
de inflamação.

• Ótimo deslocamento de água e umidade, 
graças ao seu poder hidrofóbico.

• Fácil processo de eliminação do filme protetor.

• Ótima separação da água nos tanques e 
possibilidade de reabastecimento com produto 
fresco, sem a necessidade de interromper a 
produção.

• Produtos que respeitam os diferentes 
ambientes de segurança ocupacional e 
ambiental.

Para destacar:

Fórmulas específicas para 
a proteção de peças e 
superfícies metálicas

A nossa tecnologia, 
a sua solução 



METALPROT 1000

METALPROT 2000

METALPROT 4000

Descrição

Para placas, bobinas, conjuntos 
mecânicos e peças de qualquer tamanho. 

Para peças usinadas, placas e tubos 
fabricados com óleos solúveis. 
Eliminação da água residual acumulada. 

Excelente proteção anticorrosiva 
para o transporte ou armazenamento 
prolongado de qualquer metal em 
ambientes de elevada umidade.

Tipo de 
filme

Atmosfera de 
proteção

Tempo de 
proteção

Descrição

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

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

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.

Líquido recomendado para proteger os moldes de aço da corrosão durante seu 
armazenamento.

METALPROT COPPER

METALPROT 9016

METALPROT 9020

METALPROT 9040

Produtos 
auxiliares

Protetores 
para peças

Oleoso

Oleoso

Cerosa

Interior

Interior

Interior y 
exterior

2-9 meses

1-9 meses

24-36 meses



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


