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PETROCUT®-EP 

Benefícios 

 Amigo do ambiente por ser 
isento de compostos clorados, 
óleos minerais, nitritos e 
boratos; 

 Óleos transportados nas 
peças são imiscíveis, 
facilitando a sua separação; 

 Estabilidade e Economia 

A elevada estabilidade em 
águas duras e a grande 
resistência a crescimentos 
bacterianos proporcionam 
grande duração e custos de 
tratamento reduzidos; 

 Baixa produção de espuma; 

 Melhor proteção 

Excelente proteção 
anticorrosiva mesmo em 
águas com teores elevados de 
cloretos; 

 Maior compatibilidade 

Compatível com ligas de 
alumínio. 

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. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

PETROCUT®-EP é um refrigerante sintético para 
maquinação de metais, isento de óleos minerais, 
contendo substâncias lubrificantes e inibidores 
de corrosão. 
 

Características 

» Líquido transparente de cor amarela; 
» Massa volúmica a 20°C: 1,07 kg/L; 
» pH a 5% (v/v): 9,4. 

 
 

NOTA: As características mencionadas representam 
valores típicos, não devendo ser consideradas como 
especificação. 

 

Campo de Aplicação 

PETROCUT®-EP é recomendado para trabalhar 
aço, ferro, alumínio, cobre, bronze, latão e outros 
metais e suas ligas, em operações de corte, 
furação, retificação, fresagem, roscagem, 
torneamento, entre outras. 
 

Óleo de corte sintético 
 

PETROCUT®-EP tem também um bom desempenho 
em ligas muito duras tais como aços inox, ligas de 
níquel e ligas de titânio. 
 
PETROCUT®-EP é muito estável em águas duras e 
confere uma excelente proteção anticorrosiva às 
peças maquinadas reduzindo, deste modo, custos de 
manutenção. 
 
Na maquinação de algumas ligas de alumínio poderá 
ocorrer um ligeiro escurecimento puramente 
cosmético, pelo que são recomendados testes de 
compatibilidade. 
 

Modo de Emprego 

Antes da utilização de PETROCUT®-EP, deverá 
proceder-se à limpeza de todo o sistema de 
refrigeração com o nosso desengordurante 
PETROGOR® diluído a 20% (v/v) em água, a fim de 
remover resíduos de produtos anteriores. 
 
Para diluições recomendadas, ver tabela. 
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