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Os Lubrificantes de fundição por gravidade e baixa pressão METALFLOW são o resultado 
de décadas de experiências na área de projetos, desenvolvimento e fabricação de 
desmoldantes técnicos para a indústria do metal.  

A linha CASTFLOW GR é composta por desmoldantes diluíveis em água formulados 
para uma fácil aplicação por meio de pistolas de pulverização e uma excelente e longa 
formação do filme em ampla faixa de temperaturas.

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

• Adequados para todos os tipos de 
água e de fácil dispersão.

• Sem componentes Orgânicos voláteis 
(VOC), evitam a geração de névoas e 
vapores irritantes. 

• Cobertura homogênea de todo o molde 
para facilitar a desmoldagem e o 
isolamento térmico.

• Capacidade refratária personalizada 
em função dos requisitos das peças e 
moldes. 

• Excelentes acabamentos superficiais 
em função das necessidades. 

• Evitam problemas de aderências 
ou fissuras, dobras por falta de 
isolamento.

Para destacar:

CASTFLOW GR 100

CASTFLOW GR 200 

CASTFLOW GR 300 

CASTFLOW GR 400 

CASTFLOW GR 500

Descrição

Capa de pré-tratamento com 
propriedades isolantes. Recomendado 
para produção de rodas e cabeçotes.

Lubrificante de uso habitual especialmente 
para peças automotivas, cabeçotes de cilindro, 
coletores de gás. Recomendado quando se 
necessita de um acabamento de alta qualidade.

Desmoldante, com altas propriedades 
isolantes, projetado para garantir uma longa 
vida útil no molde. Recomendado quando se 
necessita de um excelente acabamento.

Lubrificante com altas propriedades 
desmoldantes, especial para produção de 
rodas. Recomendado quando se necessita 
de um excelente acabamento. 

Desmoldante grafitado para uso genérico, 
especial para desmoldagem de peças 
complicadas.

Qualidade de 
acabamento de 

superfície DurabilidadeIsolamento
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Lubrificantes 
industriais auxiliares

HYDROFLOW HFC

HYDROFLOW 
HFDU

HYDROFLOW HM

SLIDEFLOW

THERMICFLOW

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 de -35°C 
a 350°C.

Base

Água-Glicol

Óleo Sintético

Óleo Mineral

Óleo Mineral

Óleo Mineral

Aceite Sintético

Viscosidade 
ISO VG

32-68

32-68

22-100

32-220

30-60

20

Índice de 
Viscosidade

> 200

> 180

> 95

> 95

> 95

70

Produtos 
técnicos auxiliares

CRISOLFLOW
Protetor de conchas e canais contra metalização 
para prolongar sua vida útil e facilitar o fluxo do 
metal.

METALPROT COPPER
Pasta alta temperatura base cobre para proteção 
de guias, colunas e pinos.

METALPROT 9016
Pasta alta temperatura em base alumínio para 
proteção de guias, colunas e pinos.
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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 superfície para retirar possíveis 
excessos de graxas.

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



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


