
Soluções inovadoras em fluidos para uma 
indústria constantemente desafiadora. 

APENAS CUMPRIR UMA TAREFA NÃO É O 
SUFICIENTE. Porque há muito mais a considerar 
em Metalworking: cada processo, cada local 
de trabalho, cada funcionário. Por isso, você 
precisa de fluidos de alto desempenho e o 
conhecimento de um fornecedor global com 
mais de 90 anos de experiência para acelerar o 
sucesso de seu negócio.

Você tem a Quaker para atendê-lo. Somos um 
parceiro valioso, tanto na redução de custos 
quanto na melhoria de suas operações; com 
uma equipe formada por químicos, engenheiros 
e especialistas técnicos. Oferecemos 
experiência e suporte técnico especializados 
no local para tudo, desde a usinagem até a 
limpeza e protetivos anti-corrosivo. 

Ao utilizar um pacote completo de fluidos de 
valor agregado, com base em pesquisas em 
todo o mundo, experiência e conhecimento 
de processos, você verá um máximo retorno 
em produtividade tanto em seus processos 
quanto em seus funcionários – e isso significa 
rentabilidade e sucesso para o seu negócio.

Com uma equipe altamente treinada por tras do 
Gerenciamento de Serviços da Quaker Chemical 
até o pessoal de campo, nossos Engenheiros de 
Processos em Metalworking, há sempre alguém 
da Quaker disponível para apoiá-lo quando 
se trabalha com os nossos produtos e para 
beneficiar suas operações.

metalworking



Seja usinagem, retífica, estampagem, limpeza 
ou proteção contra corrosão, a Quaker tem 
soluções inovadoras de processo integrado 
e serviço de qualidade para otimizar suas 
operações e aumentar a rentabilidade.

PrinciPaiS benefícioS ao eScolher 
aS SoluçõeS da Quaker Para SuaS 
oPeraçõeS de metalworking.

»  Menor custo total - Redução do uso de fluidos, de 
ferramentas e de manutenção

»  IAumento de desempenho – Melhorar a qualidade, 
reduzir o tempo da máquina parada, retrabalho  
e rejeição

»  Minimizar o impacto ambiental – Reduzir o 
desperdício e melhorar a saúde e segurança

ofertaS inovadoraS Para:

»  Eco-Eficiência– a tecnologia 2PAQ combina 
refrigerantes e desengraxantes para melhor a 
eficiência e reduzir o uso de recursos

»  Usinagem de Materiais Avançados – A Quaker 
oferece fluidos de usinagem avançados para 
materiais sinterizados, ferro fundido vermicular, 
materiais bi-metálicos que reduzem o desgaste de 
ferramentas de corte e melhoram o acabamento

»  Alternativas para Fluidos de Usinagem a base 
de Boron – a Quaker oferece sistemas com pH 
controlado, isento de Boro e aminas primárias, que 
proporciona melhor performance em usinagem.

»  Biostabilidade – formulações resistentes a 
microorganismos, incluindo mycobacteria.

conte com um Parceiro PrÓXimo de vocÊ em QualQuer lugar do mundo.

Nossos Colaboradores estão presentes em todas as 
regiões em qualquer lugar do mundo.  Isso significa 
que toda a nossa infra-estrutura (desde vendas até 
prestação de serviços, pesquisa e desenvolvimento 
até a produção) é desenhada para atender nossos 
clientes regionais, seja localmente ou através de 
diversas fábricas ao redor do mundo.

Chame o parceiro certo para trabalhar para você – 
em todas as etapas para a conquista do sucesso. 
Entre em contato com a Quaker hoje e inicie a 
transformação do seu negócio.

quakerchem.com  |  55.800.729.1800


