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fundição sob pressão

metal-flow.com



Os produtos para fundição sob pressão da METAL-
FLOW são o resultado de mais de 40 anos de experiên-
cia na área de projetos, desenvolvimento e fabricação 
de desmoldantes técnicos para a indústria do metal.

Desmoldantes e produtos auxiliares com caráter tecno-
lógico, que incorporam os últimos avanços em formu-
lação de lubrificantes para a otimização de processos, e 
que facilitam aos nossos clientes a gestão de resíduos e 
o cumprimento das mais exigentes normas ambientais.

Décadas de experiência 
na área de projetos, 
desenvolvimento 
e fabricação de 
desmoldantes técnicos 
para a indústria do metal. 

Nossa tecnologia, 
sua solução 



READY TO USE 
TECHNOLOGY

Desenvolvida para aumentar a pro-
dutividade e reduzir o consumo na 
aplicação de micro pulverização de uso 
direto, na fundição de peças estru-
turais e complexas e na utilização de 
novas ligas de Al e Mg.

UHT 
POLYSILOXANES

Projetada para trabalhar em altas 
temperaturas, tornando-se um 
substituto natural das ceras.

WAX FREE 
TECHNOLOGY

Desenvolvida para evitar o acúmulo 
em áreas frias do molde e minimizar 
problemas de porosidade nas peças.

FREE PASS 
TECHNOLOGY

Criada para minimizar o entupimento 
de filtros e bicos em ambientes 
exigentes.

BIOSHIELD 
FORMULATIONS

Projetada para proporcionar uma 
maior estabilidade, especialmente 
em sistemas de recirculação de 
desmoldagem.

Na Metalflow desenvolvemos e incorporamos distintas tecnologias próprias em 
nossos desmoldantes para potencializar sua eficiência e ajudar a superar os de-
safios mais exigentes no mundo da fundição.

Nós evoluímos nossas 
fórmulas para oferecer 
as melhores soluções 
aos desafios de nossos 
clientes.



A família dos produtos CASTFLOW está formada por desmoldantes 
diluíveis em água. Suas diferentes gamas foram formuladas para 
conseguir uma excelente formação do filme nas mais variadas tem-
peraturas, reduzir a perda de produto por sobre-aplicação e proteger 
o molde da oxidação, oferecendo máxima limpeza, acabamentos per-
feitos e reduzindo o tempo de ciclo.

• Seu alto poder desmoldante facilita a 
extração da peça.

• Alta eficácia em altas temperaturas de 
molde.

• Facilitam o escoamento do metal fundido 
para um ótimo enchimento da peça.

• Contém aditivos exclusivos que otimizam 
o resfriamento do molde.

• Alta estabilidade em sistemas de 
recirculação de produtos diluídos.

• Evitam o entupimento de condutos e 
bicos.

• Aumentam a vida útil do molde, evitando 
metalizações e oxidações.

CASTFLOW 
1000

CASTFLOW 
2000

CASTFLOW 
5000

CASTFLOW 
6000

CASTFLOW 
8000

CASTFLOW 
9000

Descrição

Peças com processos posteriores 
de recobrimento ou pintado de alta 
complexidade.

Alta compatibilidade com pinturas e 
recobrimentos posteriores (radiadores, 
etc.).

Peças automotivas de tamanho médio, 
e peças de alumínio e magnésio para 
eletrónica (IT).

Ampla gama de aplicações: automotivos, 
eletrodomésticos, construção, etc

Peças com um alto nível de exigência 
(Grandes peças automotivas, etc.)..

Peças com um alto nível de exigência 
(peças de alta complexidade e 
estruturais).

Metal

Al / Zk

Al / Zk

Al / Mg

Al

Al

Al / Mg

Temp. Trabalho °C

150 - 250

150 - 280

150 - 300

150 - 320

200 - 350

200 - 350

Razão diluição 

1:50 - 1:100

1:50 - 1:150

1:50 - 1:150

1:50 - 1:200

1:50 - 1:200

1:50 - 1:200

BASE ÁGUA 

Desmoldantes 
diluíveis

BIOSHIELD 
FORMULATIONS

UHT 
POLYSILOXANES

FREE PASS
TECHNOLOGY

WAX FREE
TECHNOLOGY

Para destacar:

Pintável



Nossos desmoldantes de uso direto permitem trabalhos sem ter que 
passar por processos de diluição, aumentando assim a produtividade. 
Todos eles estão projetados para uma aplicação em micro pulverização de 
uso direto, que ajuda a reduzir os tempos de produção, evitando a geração 
de resíduos e ajudando no cumprimento dos objetivos de sustentabilidade.

• Menor consumo de produto. 

• Eco-friendly: sem consumo de água 
nem geração de fumos e vapores.

• Alta eficiência em altas temperaturas 
de molde.

• Eliminam os defeitos por porosidade.

• Minimizam o choque térmico do molde.

• Redução drástica dos tempos de ciclo.

CASTFLOW 
CONC 1000

CASTFLOW 
CONC 8000

CASTFLOW 
CONC 9000

DESMOLDFLOW 
200

DESMOLDFLOW 
700

POWDERFLOW 
1000

POWDERFLOW 
5000

POWDERFLOW 
8000

Descrição

Peças com processos posteriores de 
recobrimento ou pintado.

Peças com um alto nível de exigência (peças 
automotivas de grande porte, etc.).

Peças com um alto nível de exigência (peças 
de alta complexidade e estruturais).

Desmoldante direto para qualquer tipo 
e tamanho de peças.

Desmoldante direto específico para 
micropulverização.

Desmoldante em pó para peças de zamak.

Desmoldante em pó para peças de 
tamanho médio.

Desmoldante em pó para peças de alta 
exigência.

Metal

Al / Zk

Al

Al / Mg

Al / Mg / Zk

Al / Mg / Zk

Zamak

Al / Mg

Al / Mg

Temp. Trabalho °C

100 - 300

200 - 350

200 - 350

150 - 400

150 - 400

100 - 300

150 - 350

150 - 400

PintávelBASE ÁGUA

BASE ÓLEO

BASE PÓ

Superconcentrado

Desmoldantes de 
uso direto

READY TO USE
TECHNOLOGY

READY TO USE
TECHNOLOGY

READY TO USE
TECHNOLOGY

UHT 
POLYSILOXANES

FREE PASS
TECHNOLOGY

WAX FREE
TECHNOLOGY

Para destacar:



Lubrificantes
de pistão

Base

Polímero grafitado

Polímero não 
grafitado

Ponto de 
inflamação

> 300ºC

> 300ºC

Diâmetro

1 – 1,5 mm

1 - 2 mm

SÓLIDOS

PISTONWAX NX

PISTONWAX BX

Base

Óleo mineral

Óleo sintético

Água

Ponto de 
inflamação

> 260ºC

> 260ºC

n / a

LÍQUIDOS

PISTONFLOW M

PISTONFLOW S

PISTONFLOW W

PISTONFLOW 
Lubrificantes líquidos base óleo ou base água, com 
ou sem lubrificação sólida de grafite ou nitreto de 
boro.

PISTONWAX 
Lubricantes esféricos a base de polímeros de 
alto peso molecular, con o sin lubricación sólida 
de grafito.

Na Metalflow dispomos de duas tipologias de lubrificantes para pistão. 
Ambas as linhas garantem alto desempenho, oferecem uma ótima 
lubrificação entre pistão e câmara de injeção e facilitam o escoamento 
do metal fundido, sem deixar contaminação nas peças ou sujeira.



Produtos técnicos 
auxiliares

Descrição 

Fluído 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 deslizamento e 
guias deslizantes. Capacidade antioxidante e 
baixo coeficiente de fricção.

Óleo térmico para transmissão de temperatura 
para qualquer necessidade e indústria. 
Temperatura de trabalho de -35°C a 350°C.

Base

Água-glicol

Óleo sintético

Óleo mineral

Óleo mineral

Óleo mineral

Óleo Sintético

Viscosidade 
ISO VG

32 - 68

32 - 68

22 - 100

32 - 220

30 - 60

20

Índice de 
Viscosidade

> 200

> 180

> 95

> 95

> 95

70

HYDROFLOW HFC

HYDROFLOW HFDU

HYDROFLOW HM

SLIDEFLOW

THERMICFLOW

CRISOLFLOW 
Tinta refrataria protetora de conchas e canais contra 
metalização para prolongar sua vida útil e facilitar o 
escoamento do metal.

ALUFLOW
Pasta aluminizada anti metalização para arranque e 
pontos quentes. 

ALUFLOW IK 
Pasta grafitada anti metalização para arranque e 
pontos quentes.

DESMOLDFLOW 100
Aceite para arranque y puntos calientes. 

METALFORM V 106
Lubrificante para as operações de rebarbação.

QUENCHFLOW
Facilita a secagem de peça, evita a corrosão e lubrifica 
durante o processo de rebarbação.

METALPROT COPPER
Graxa de cobre para proteção e lubrificação de roscas e 
parafusos, para um fácil desparafusamento. Pasta alta 
temperatura base cobre para proteção de guias, colunas e pinos.

METALPROT 9016
Graxa de alumínio para proteção e lubrificação de roscas e 
parafusos para um desparafusamento.Pasta alta temperatura 
em base alumínio para proteção de guias, colunas e pinos.

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 superfícies para retirar possíveis excessos 
de graxas. 

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

METALCLEAN 6000
Limpador de circuitos centralizados de desmoldante diluído.

P

P

P

L

L

Lubrificantes industriais 
auxiliares

P = Pasta L= Líquido

Produtos destinados à proteção e tratamento de superfícies relacio-
nadas com o processo de fundição.    Formulados para aumentar a vida 
útil da superfície ou utensílio onde são aplicados, bem como prevenir 
o desgaste prematuro, oxidações e facilitar a manutenção, limpeza, 
manipulação e substituição.

L

P

P

P

L

L

L



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


