
 

  

PETROCOOL® 

Benefícios 

 Possui dupla ação lubrificante 
e refrigerante;  

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

 A presença de inibidores de 
corrosão garante a proteção 
das peças depois de 
trabalhadas; 

 Transparente em qualquer 
diluição, proporcionando 
melhor visibilidade em 
operações delicadas e de 
precisão; 

 Assegura melhores 
acabamentos das peças e 
maior duração das máquinas 
e ferramentas; 

 Não produz vapores tóxicos 
nem provoca dermatites; 

 Diminui os efeitos das 
distorções térmicas devido ao 
seu eficaz poder refrigerante; 

 Permite grande velocidade de 
corte em todas as operações 
severas. 

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 

PETROCOOL® é um óleo de corte sintético 
formulado à base de substâncias lubrificantes e 
inibidores de corrosão. 
 

Características 

» Líquido transparente de cor castanha; 
» Odor característico; 
» Massa volúmica a 20°C: 1,08 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 

PETROCOOL® é um óleo de corte utilizado em 
múltiplas operações tais como retificar, cortar, 
furar, fresar, roscar, tornear e serrar. 

PETROCOOL® é recomendado para trabalhar aço, 
ferro, alumínio, latão, bronze, cobre e suas ligas 
bem como outros metais. 

 

Modo de Emprego 

As diluições adequadas do PETROCOOL® variam 
consoante a dureza do metal a trabalhar e do tipo 
de operações a executar (Consultar tabela de 
diluições). 

Antes de utilizar PETROCOOL®, esvaziar e limpar o 
reservatório antes de adicionar o produto. Proceder 
à limpeza de todo o sistema com o nosso 
desengordurante PETROGOR® diluído, no mínimo, a 
20%, a fim de remover os resíduos do produto 
anterior. 
 
Evitar contaminações com óleos vegetais e 
minerais. 
 
Para diluições recomendadas ver tabela. 
 

Óleo de corte sintético 

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