
METALWORKING FLUID CF-B

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Metalworking Fluid CF-B é fluido de corte integral
isento de cloro de tríplice aplicação, para uso como
óleo de corte, óleo lubrificante e fluido hidráulico de
uma mesma máquina-ferramenta, sobretudo em
centros de usinagem automatizados. 

Metalworking Fluid CF-B é formulado com
um pacote de aditivos exclusivo e óleos
básicos do grupo II, que oferecem maior
estabilidade térmica e resistência à
oxidação quando comparado aos básicos
do grupo I.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Metalworking Fluid CF-B proporciona:

• Excelente usinabilidade sem cloro; 
• Boa estabilidade a oxidação; 
• Proteção contra corrosão/ferrugem das 

peças e máquina-ferramenta; 
• Bom acabamento das peças; 
• Baixa tendência à produção de névoa; 
• Baixa tendência à formação de espuma 
• Baixo desgaste da ferramenta; 
• Prevenção da formação de borra e verniz 

CARACTERÍSTICAS
Metalworking Fluid CF-B é formulado com básicos
altamente refinados com elevado índice de
viscosidade. A propriedade EP do Metalworking Fluid
CF-B possibilita o aumento da velocidade de usinagem,
e contribui para o aumento da vida útil da ferramenta e
proteção contra o manchamento de metais amarelos.
Esta aditivação EP confere excelente desempenho
quando reage na interface entre a ferramenta e o
cavaco, reduzindo o atrito, ao mesmo tempo em que
não promove reações indesejáveis nos elementos

internos dos sistemas hidráulicos e de óleo lubrificante.
Este óleo também é extremamente eficiente na
prevenção contra a ferrugem e oxidação das peças,
ferramentas de corte e da máquina-ferramenta. Possui
ainda excelentes propriedades antidesgaste que
protegem a ferramenta contra o desgaste prematuro e,
consequentemente, reduzem o tempo de máquina
parada para sua troca. 

Metalworking Fluid CF-B possui ainda aditivos que
proporcionam um excelente acabamento da peça
trabalhada sem que haja o problema de formação de
verniz ou borra que empasta a máquina ferramenta ou
entope o seu sistema hidráulico, problemas comuns
quando se utilizam óleos graxos e outros materiais. 

Metalworking Fluid CF-B possui alto ponto de fulgor, o
que reduz o risco de fogo.

A crescente pressão ambiental para manutenção de
locais de trabalho mais limpos e seguros resultam em
um grande interesse nos óleos de corte com aditivação
antinévoa. Metalworking Fluid CF-B foi formulado para
reduzir a formação de névoa ao redor da máquina e
consequentemente na atmosfera, propicia redução dos
custos de manutenção da máquina e melhora a
limpeza do local. A exclusiva combinação de aditivos do
Metalworking Fluid CF-B confere excelentes
propriedades refrigerantes o que o torna excelente
opção para aplicação nas modernas máquinas de alta
tecnologia que operam com grandes taxas de
velocidade e avanço. Os benefícios desta excelente
propriedade têm sido observados em algumas
operações de usinagem, eliminando o
superaquecimento (azulamento) das peças e cavacos.

APLICAÇÕES
O óleo de corte Metalworking Fluid CF-B é
recomendado para utilização em operações de
usinagem variando de serviço suave até
moderadamente severo, tanto em metais ferrosos
quanto não ferrosos. Este óleo possui aditivação de
extrema pressão com característica não corrosiva, o
Produto(s) fabricado(s) no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as 
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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Metalworking Fluid CF-B — Continuação
que o torna adequado para usinagem de cobre e a
maioria de suas ligas. A ausência do cloro é
particularmente vantajosa em indústrias onde sua
presença é indesejável devido a problemas com
descarte e armazenagem, ou ainda quando os aditivos
com cloro podem manchar algumas ligas de alumínio.

Este produto, por ser de tríplice aplicação, apresenta
uma enorme vantagem principalmente em furadeiras
automáticas ou sistemas antigos onde, devido a
vazamentos de um sistema para outro, poderá haver
mistura de óleo de corte com óleo lubrificante e/ou
óleo hidráulico. Esta característica permite que sejam
utilizados nas três aplicações e eliminam problemas
gerados por contaminação do óleo de corte, como por
exemplo a redução de seu nível EP por diluição, o que
afetaria totalmente o desempenho da máquina e a vida
útil da ferramenta de corte.

Metalworking Fluid CF-B é recomendado para uso
geral, quando os requerimentos para a usinagem
variam de leve até moderadamente severo, tais quais
usinagens em aços médios e metais não ferrosos
difíceis de usinar. Por sua característica de tríplice
aplicação permite ainda a redução dos itens de estoque
do cliente.

Metalworking Fluid CF-B foi testado com sucesso na
usinagem de hastes de amortecedores e engrenagens
de dentes retos.

A vida útil de qualquer óleo de corte depende de
diversos fatores, como, por exemplo, temperatura de
operação do sistema, pressão, taxa de bombeamento,
contaminação, efeito catalítico das partículas de metais
e cavacos no óleo. Obviamente, severas
contaminações do óleo devem ser evitadas.
Entretanto, caso haja contaminação do óleo por
particulados, água ou outros fluidos, isto deverá ser
contornado imediatamente. Particulados sólidos podem
ser removidos por filtração e a água e outros
contaminantes líquidos podem ser removidos por
centrifugação, coalescência, desidratação a vácuo ou
outros métodos apropriados.

É essencial que apenas óleo novo seja adicionado aos
sistemas de lubrificação e hidráulico. O óleo do sistema
de corte nunca deverá ser utilizado para esta
finalidade, pois os cavacos e partículas sólidas dos
metais usinados podem acarretar em sérios danos à
máquina.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Método ASTM

Código do Produto - 743362
Código da FISPQ - 33835
Aparência - Castanho 

Alaranjado

Densidade a 20ºC, g/cm3 D4052 08630

Viscosidade Cinemática cSt a 40ºC D445 37,4
Índice de Viscosidade D2270 109
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 228
Ponto de Fluidez, ºC D97 -45
Zinco, % (espectrométrico) - 0,11
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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