
Quimatic Tapmatic apresenta fluido ecológico  
  

 
Utilizado para usinagem de ligas de altíssima dureza, o novo produto é isento de 

solventes tóxicos e metais pesados, portanto ecologicamente correto. Não ataca a 

camada de ozônio e concilia seu máximo desempenho na usinagem às mais 

rigorosas exigências de sustentabilidade das indústrias. 

  

A fabricante de especialidades químicas Quimatic Tapmatic apresenta ao mercado o 

Super Fluido 3, um fluido de corte sintético voltado para usinagem de metais de elevada 

dureza, como aços W10, VK5, VK10, inox e titânio.  

  

De acordo com a Quimatic Tapmatic, o produto foi formulado originalmente para 

atender especificações técnicas da NASA na usinagem de metais e ligas especiais, como 

Monel, por exemplo. Nas indústrias, é indicado para operações pesadas de usinagem, 

como rosqueamento, brochamento, mandrilhamento, repuxo e furação. 

 

Desenvolvido com lubrificantes de última geração, Super Fluido 3 é ecologicamente 

correto, isento de solventes tóxicos e metais pesados, e atende às mais rigorosas 

exigências sustentáveis do mercado globalizado, inclusive as dos sistemas de 

gerenciamento SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e das certificações ISO 

14000 e ISO 18000.  

  

 

Super Fluido 3 possui atração iônica (Molecular Edge) que assegura ótima lubrificação 

no ponto de cisalhamento e prolonga a vida útil das ferramentas.  O produto garante um 

processo de usinagem mais limpo, rápido, sem engripamento ou emplastamento. Ao 

controlar melhor a temperatura das ferramentas de corte, a solução contribui para maior 

vida útil das máquinas, melhor acabamento das peças, ao mesmo tempo em que evita o 

retrabalho e o desperdício de materiais.  

  

 

Outra vantagem é que a formulação ecologicamente correta reduz o impacto ambiental 

de poluentes na natureza. O fluido de corte não evapora, não ataca a camada de ozônio e 

pode ser usado em reservatórios de máquinas operatrizes que trabalham com fluidos de 

corte recirculantes. Com odor leve, Super Fluido 3 não incomoda o operador e está 

disponível em embalagens de 500 ml, 5 L, 20 L e 200 litros. 

 

  

 

  

Fonte: Quimatic Tapmatic  

 


