
 

  

PETROLONG® 

Benefícios 

 Elevado poder lubrificante e 
refrigerante; 

 Combinação perfeita das 
características mais positivas 
dos lubrificantes minerais e 
sintéticos; 

 Completamente solúvel em 
água formando soluções 
transparentes e de grande 
estabilidade; 

 Extraordinário poder 
anticorrosivo tanto nas 
máquinas ferramentas como 
nas peças maquinadas; 

 Excelente acabamento de 
peças mesmo em velocidade 
de corte rápido; 

 Baixa formação de espuma 
mesmo em água “macias”; 

 Facilmente removível com 
água ou um 
desengordurante; 

 Não empasta nem cria 
depósitos, reduzindo os 
tempos de paragem e 
limpeza; 

 Económico devido ao alto 
fator de diluição; 

 Contém tensoativos que 
cumprem com o critério de 
biodegradabilidade segundo 
o Regulamento CE Nº 
648/2004, relativo aos 
detergentes. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação.  
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. 
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Descrição 

Formulado à base de substâncias de alto poder 
lubrificante, refrigerantes, inibidores de 
corrosão e sequestrantes. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Cor castanha; 
» Inodoro. 
 

Campo de Aplicação 

Recomendado para trabalhar todas as ligas 
metálicas, com exceção das ligas de magnésio, 
em operações de corte, retificação, fresagem, 
roscagem, torneação, entre outras. 

Modo de Emprego 

As diluições a efetuar variam em função do 
metal a trabalhar e do tipo de operações a 
executar. 
 
Como orientação de referência, aconselhamos 
emulsões de 3 a 6% (Consultar tabela de 
diluições). 
Ao proceder à mistura, adicionar o óleo à água 
e nunca o inverso. 
Para obter uma mistura homogénea, é 
aconselhável preparar a solução num recipiente 
à parte. Para evitar contaminações, é 
imprescindível remover todos os resíduos de 
óleos usados anteriormente com o nosso 
desengordurante PETROGOR® diluído até 5 
partes de água. 
 
Evitar contaminações com óleos vegetais e 
minerais. 
 

Óleo de corte semissintético  

Diluições em água recomendadas em função das diferentes operações e tipos de materiais. 

Observação: Se verificar formação de espuma, utilizar menor quantidade de PETROLONG 
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