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Os lubrificantes industriais da METALFLOW são o resultado de mais de 40 anos de experiência 
na área de projetos, desenvolvimento e fabricação de lubrificantes para a indústria do metal.

Desmoldantes e produtos auxiliares com caráter tecnológico que incorporam os últimos 
avanços em formulação de lubrificantes para melhorar a eficiência e a confiabilidade dos 
equipamentos e mecanismos hidráulicos. Produtos de longa duração que facilitam aos 
nossos clientes o cumprimento das mais exigentes normas ambientais e de gestão de 
resíduos.

Nossa tecnologia, 
sua solução 

Proporcionam o máximo 
de rendimento, cumprindo 
as normas internacionais 
ISO e DIN



Óleos 
hidráulicos

• Muito baixa formação de espuma.

• Altos índices de viscosidade.

• Ajudam a vedar qualquer tipo de junta.

• Propriedades antidesgaste, com 
resistência ao cisalhamento e ao fogo.

• Evitam a proliferação de 
microorganismos e lodos no interior 
dos circuitos.

Para destacar:

Descrição

Fluído hidráulico ignífugo, com 
propriedades antidesgaste para qualquer 
aplicação.

Óleo hidráulico sintético autoextinguível 
com propriedades antidesgaste para 
qualquer aplicação.

Óleo hidráulico mineral de extrema 
pressão para operações de exigência 
moderada.

Óleo hidráulico mineral para circuitos 
de exigência elevada, robótica e 
servoválvulas. Disponível tambêm sem 
cinzas.

Óleo hidráulico mineral com um alto índice 
de viscosidade para circuitos de exigência 
elevada.

Óleo hidráulico mineral com aditivos 
detergentes para operações de exigência 
elevada.

Viscosidade 
ISO VG

32-68

32-68

22-100

22-100

22-100

22-100

Índice de 
Viscosidade

> 200

> 180

> 95

> 110

> 150

> 110

Extrema 
Pressão

Ponto de 
congelamento 

°C

<-40

-21

-15

-15

-34

-12

HYDROFLOW HFC

HYDROFLOW HFDU

HYDROFLOW HM

HYDROFLOW  HLP

HYDROFLOW HV

HYDROFLOW HLPD

BASE ÁGUA

BASE ÓLEO

A família de produtos HYDROFLOW está composta por óleos altamente re-
finados e por soluções aquosas, formulados para otimizar a transmissão 
de potência necessária nas diferentes aplicações e setores: Automotivo, 
metalúrgica, aeronáutica, maquinas agrícolas e industriais, entre outros. 
Cuidam permanentemente das partes móveis do sistema para garantir 
seu bom funcionamento em qualquer ritmo de trabalho.



Óleos de 
engrenagens

Os produtos GEARFLOW contêm aditivos de alto rendimento destinados a reduzir o 
atrito e dissipar o calor, com o fim de evitar um desgaste prematuro, corrosão, arranhões 
e lascas, entre outros problemas. 

Nossa formulação permite trabalhar em condições extremas, garantindo a estabilidade 
térmica necessária em todos os momentos, mesmo suportando altas velocidades e 
cargas elevadas.

Descrição

Óleo sintético para engrenagens, caixas de 
câmbio, diferenciais para equipamentos 
automotivos e industriais.

Óleo mineral para redutores industriais. 
Engrenagens com alto desempenho de 
carga, temperatura e velocidade.

Viscosidad 
ISO VG

150-680

100-320

Índice de 
Viscosidade

> 130

> 90

Extrema 
Pressão

Ponto de 
congelamento 

°C

-18

-10

GEARFLOW S

GEARFLOW M



Óleo 
para guias

Óleos de 
correntes

A família SLIDEFLOW é composta por produtos formulados com óleos 
altamente refinados, modificadores de atritos e aditivos de extrema pressão 
de última geração. Seu poder demulsificante facilita a separabilidade do 
refrigerante, evitando o crescimento de microrganismos.

Os produtos SLIDEFLOW garantem uma perfeita lubrificação, evitando o efeito 
stick-slip e protegem contra a oxidação. Sua excelente aderência proporciona 
uma alta resistência ao lavagem, assim com uma ótima estabilidade nas guias 
verticais.

A família CHAINFLOW é composta por produtos formulados com óleos 
sintéticos da alta qualidade, aditivos antidesgaste e anticorrosivos. São 
produtos especialmente projetados para oferecer um alto desempenho em 
condições muito severas de temperatura, pressão e velocidade, graças a sua 
alta viscosidade e alto ponto de fulgor.

Descrição

Óleo mineral para guias deslizantes 
e deslizamento de máquinas-
ferramentas. Capacidade 
antioxidante, antidesgaste e baixo 
coeficiente de atrito.

Descrição

Óleo sintético com propriedades 
antidesgaste para correntes de 
transporte ou arraste de qualquer 
equipamento. Condições severas.

Viscosidad 
ISO VG

32-220

Viscosidad 
ISO VG

100-320

Índice de 
Viscosidade

> 95

Índice de 
Viscosidade

> 80

Extrema 
Pressão

Extrema 
Pressão

Ponto de 
congelamento 

°C

-10

Ponto de 
congelamento 

°C

-20

SLIDEFLOW

CHAINFLOW



Óleos 
térmicos

Outros 
óleos

Descrição

Óleos transmissores de temperatura para 
qualquer necessidade e indústria (química, 
metalúrgica, têxtil, papel, madeireira, 
construção, etc).

Base

Óleo 
Mineral

Óleo 
Sintético

Base

Óleo 
Mineral

Graxa

Óleo 
Mineral

Viscosidade 
ISO VG

30-60

20

Índice de 
Viscosidade

> 95

70

Temperatura 
de trabalho 

°C

100-350

100-350

THERMICFLOW

Descrição

Lubrificação geral para máquinas industriais 
e transmissão de potência.

Óleo de alta velocidade (6.000-50.000 rpm) 
para máquinas-ferramentas: parafusos, 
rolamentos deslizantes de elementos 
rolantes e embreagens automáticas.

Viscosidade 
ISO VG

68-220

n/a

2-22

Índice de 
Viscosidade

> 90

n/a

n/a

Extrema 
Pressão

DYNAFLOW

LUBROFLOW

A família THERMICFLOW garante uma ótima e rápida transferência 
térmica e uma elevada proteção anticorrosiva para máquinas em 
uma ampla faixa de temperaturas. Também garante um longo 
ciclo de vida útil dos óleos, exigindo uma menor necessidade de 
reposição e menores custos de manutenção.

Dispomos de uma ampla gama de óleos técnicos para parafusos 
e compressores de ar, assim como produtos de lubrificação geral, 
adequados para diferentes aplicações e setores.



Aditivos de 
lubrificação limite

A família dos aditivos MPD é composta por dispersões coloidais de lubrificantes 
sólidos formulados para alcançar uma elevada estabilidade das partículas 
em suspensão. Graças ao seu pequeno tamanho de partícula (<1 μm), nossos 
aditivos garantem excelentes propriedades lubrificantes e revestimento.

Além disso, otimizam o desempenho dos produtos onde são incorporados e 
reduzem o desgaste prematuro das partes metálicas, evitando o atrito entre 
elas, mediante sua tecnologia de barreira lubrificante.

• Adequados para múltiplos tipos de 
lubrificante e para qualquer tipo de 
processo e severidade.

• Adaptáveis às necessidades de cada 
cliente.

• Alta estabilidade do produto durante seu 
armazenamento.

• Alta lubrificação e cuidado das partes 
metálicas.

• Respeitosos com os diferentes ambientes 
de segurança ocupacional e ambiental.

• Livres de componentes tóxicos. Ausência 
de aromáticos, clorados, PCB e cinzas.

Para destacar:

Descrição

Para óleos de motor, 
engrenagens, guias, lubrificação 
geral, anti-soldagem.

Para óleos de motor, 
engrenagens, guias, lubrificação 
geral.

Para óleos de motor, 
engrenagens, guias, lubrificação 
geral.

Para óleos de engrenagens, guias, 
lubrificação geral.

Para óleos de engrenagens, guias, 
lubrificação geral.

Lubrificante 
sólido

Nitreto de 
boro

Grafite

Sulfeto de 
molibdênio

Teflon

Nitreto de 
boro + Teflon

Base 
Água

Tamanho de 
partícula μm 

<1

<3

<4

<1

<1

% 
Sólidos

1-30

1-50

1-20

1-20

1-30

MPD BN

MPD GR

MPD MOS

MPD PTFE

MPD BP

Base 
Óleo

Base 
Solvente



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


