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para forja

metal-flow.com



Os produtos para forja quente e semi-quente da METALFLOW são o resultado de décadas de 
experiencia na área de projetos, desenvolvimentos e fabricação de desmoldantes técnicos 
para operações de deformação plástica, com o objetivo de facilitar a conformação e extração 
da peça forjada e evitar desgaste prematuro do molde e da ferramenta.
 
Desmoldantes e produtos auxiliares com caráter tecnológico que incorporam os últimos 
avanços na formulação de lubrificantes para a otimização de sua aplicação, seja diretamente, 
por imersão ou pré-revestimento. Produtos sem aromáticos que facilitam aos nossos 
clientes o cumprimento das mais exigentes normas ambientais e gestão de resíduos.

Fórmulas específicas 
para processos de 
forja, extrusão e 
estampagem.

A nossa tecnología, 
a sua solução 



COLD FILMING
TECHNOLOGY

Desenvolvida para trabalhar em forja a 
baixas temperaturas, reduzindo os tempos 
de ciclo e aumentando a produtividade.

PRO-COAT
TECHNOLOGY

Projetada para assegurar uma completa 
cobertura do molde, seja qual seja o grado 
de desgaste que apresente, e para evitar o 
contato metal-metal.

Nosso departamento de P&D, trabalha constantemente para aprimorar nossas fórmu-
las, manter nossos produtos atualizados e responder aos desafios do setor. Por isso 
desenvolvemos e incorporamos diferentes tecnologias próprias aos nossos produtos 
para conseguir um melhor acabamento das peças e reduzir os tempos de ciclo.

Ampla gama de 
granulometrias para 
excelente cobertura 
do molde



Os desmoldantes com grafite FORFLOW oferecem alto rendimento 
nas circunstâncias mais exigentes. Sua ampla gama de granulometria 
assegura uma excelente formação de filme independente das irregu-
laridades do molde, evitando o contato metal-metal e o desgaste pre-
maturo do molde.

• Ampla gama de tamanhos de 
partículas de grafite.

• Excelentes propriedades 
umectantes: geração de filme 
protetor em uma ampla faixa de 
temperaturas.

• Ótimo acabamento de peças e uma 
excelente proteção de estampas e 
matrizes.

• Grande poder desmoldante.

Desmoldantes 
com grafite

A destacar:



BASE ÓLEO

FORFLOW 1000

FORFLOW 1300

FORFLOW 1700

FORFLOW 1800

FORFLOW 3000

FORFLOW 3200

FORFLOW 3400

FORFLOW 3600

FORFLOW 3800

FORFLOW 4000

Funcionalidade

Peças de alto rendimento.

Peças de rendimento médio.

Peças de qualquer complexidade.

Para processos com altas exigências de forjamento.

Peças de baixa complexidade.

Peças de média complexidade.

Peças de alta complexidade.

Estampagem de latão (peças simples).

Estampagem de latão (peças complexas) e 
alumínio.

Peças de alta complexidade.

Nível de extrusão 
na deformação

Baixo

Médio

Médio

Alto

Baixo

Médio

Alto

Médio

Alto

Médio/Alto
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BASE ÁGUA

SERIE 1000

SÉRIE 3000

SÉRIE 4000

Dispersões de grafite coloidal em água que garantem um alto desempenho e 
evitam a presença de fogo na operação.

Produtos isentos de agua formulados com dispersões de grafite coloidal em 
óleos minerais ou sintéticos de baixa inflamabilidade. Garantem uma excelente 
proteção de estampas e matrizes. 

Produtos a base de pó micrométrico com grafite que são aplicados por meio 
de tecnología eletroestática. Recomendados para peças de alta complexidade 
que requerem um ótimo acabamento superficial.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

BASE PÓ

PRO-COAT
TECHNOLOGY

COLD FILMING
TECHNOLOGY

PRO-COAT
TECHNOLOGY



Os desmoldantes sem grafite FORFLOW foram desenvolvidos para ga-
rantir uma excelente desmoldagem de peças de qualquer tamanho em 
um espaço de trabalho limpo. Sua inovadora formulação garante con-
dições ótimas de trabalho, criando um espaço de trabalho limpo.

• Grande poder desmoldante. 

• Aumento na qualidade de trabalho.

• Baixa formação de resíduos.

• Fácil limpeza de superfícies e 
materiais.

• Alta estabilidade do produto durante 
seu armazenamento.

A destacar:

FORFLOW 2000

FORFLOW 2400

FORFLOW 2800

Funcionalidade

Peças de tamaño pequeno

Peças de tamanho médio

eças de qualquer complexidade

Nível de extrusão na 
deformação

Baixo

Médio

Médio
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BASE ÁGUA

SÉRIE 2000
Tecnologia biodegradável, baseada em soluções de sais organometálicas em água, 
livre de partículas suspensas. Melhoram o resfriamento do molde e asseguram 
uma ótima limpeza do ambiente de trabalho, evitando problemas de decantação e 
obturação dos bicos.

BASE ÁGUA E BASE ÓLEO

FORFLOW 5000

FORFLOW 5200

Peças de requerimento elevado. Base óleo.

Peças de requerimento médio. Base água..

Alto

Baixo

SÉRIE 5000
Formulações inovadoras com lubrificação sólida sem grafite que garantem resultados 
superiores, um espaço de trabalho limpo e uma longa vida útil do molde.

Desmoldantes
sem grafite

COLD FILMING
TECHNOLOGY



Productos 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 guias deslizantes. 
Capacidade antioxidante e baixo coeficiente de 
fricção.

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

Limpador de óleo de corte, óleo de deformação, 
ceras e graxas em circuitos centralizados.

Limpador de superfície diário para retirar possíveis 
excessos de graxas.

Base

Água-glicol

Óleo Sintético

Óleo Mineral

Óleo Mineral

Óleo Mineral 

Óleo Sintético

Água

Solvente

Viscosidade 
ISO VG

32 - 68

32 - 68

22 - 100

32 - 220

30 - 60

20

n/a

n/a

Índice de 
Viscosidade

> 200

> 180

> 95

> 95

> 95

70

n/a

n/a

HYDROFLOW HFC

HYDROFLOW HFDU

HYDROFLOW HM

SLIDEFLOW

THERMICFLOW

METALCLEAN 6000

METALCLEAN 6030

Produtos complementares para uso na 
prensa e maquinária auxiliar, bem como para 
facilitar a sua manutenção e limpeza.



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


