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Detergentes



Os detergentes da Metalflow são o resutado de mais de 40 anos de experiência no âmbito 
do projeto, desenvolvimento e fabricação de auxiliares técnicos para limpeza de superfícies 
metálicas. 

A gama METALCLEAN é composta por detergentes formulados com soluções aquosas ou com 
solventes orgânicos, destinados a fornecer a indústria metalúrgica todo tipo de soluções de 
desengraxe e desinfecção para peças e circuitos. Atuando tanto em metais ferrosos e não 
ferrosos, em diferentes temperaturas e sob qualquer qualquer sistema de aplicação.

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

Fórmulas específicas para 
limpeza de peças, tanques 
e circuitos.

• Grande poder desengraxante, elimina a 
sujeira e restos de produtos solúveis ou 
óleos puros.

• Adequado para qualquer tipo de metal 
e para diferentes temperaturas de 
lavagem.

• Aumento na produtividade.

• Proteção anticorrosiva após lavagem.

• Respeita os diferentes ambientes de 
segurança trabalhista e ambiental.

• Ótima desinfecção, eliminação de 
bactérias e fungos de máquinas e 
circuitos.

Para destacar:

A nossa tecnologia, 
a sua solução 



Detergentes de 
peças e superfícies

METALCLEAN 2411

METALCLEAN 2325

METALCLEAN 4420

METALCLEAN 6030

METALCLEAN 6000

Descrição

Desengraxante alcalino aquoso para 
lavagem industrial de peças usinadas, 
adequado para ultrassons. Ideal para 
ligas de alumínio.

Desengraxante alcalino aquoso para 
lavagem industrial de peças usinadas, 
adequado para ultrassons. Ideal para 
ligas ferrosas.

Desengraxante a base de solvente 
para limpeza industrial.

Desengraxante diário para superfícies, 
em base solvente e com odor cítrico.

Agente de limpeza e desinfetante 
para tanques e circuitos.

Sistema de aplicaçãoTemperatura 
ºC

30-70

30-70

Temperatura 
ambiente

Temperatura 
ambiente

Temperatura 
ambiente

Aspersão Imersão Manual Recirculação



FLUIDOS PARA USINAGEM E 
DEFORMAÇÃO

FLUIDOS 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

• Fluidos Hidráulicos
• Óleos de Engrenagens
• Óleos de Guias e Correntes
• Óleos Térmicos
• Aditivos de Lubrificação limite


