
 

 

OIL ROSCA 
Óleo de Corte para Metais 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
OIL ROSCA é um fluido elaborado para corte de metais, rosqueamento e fresamento, 
em que há necessidade de um melhor acabamento superficial e precisão das peças, 
além de alta produtividade.  OIL ROSCA refrigera e lubrifica as peças, evitando o 
desgaste de ferramentas. 
  

RECOMENDAÇÕES DE USO 
OIL ROSCA deve ser usado puro. Aplicar o produto na perfuração na qual se deseja 
efetuar a operação, de forma que escorra por toda a extensão, e em seguida, dar 
continuidade à operação. Opcionalmente poderá também ser aplicado no “macho”. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor amarela e odor característico. 
 pH: 4,5 a 5,5 
 Teor de ativos: acima de 32%  
 Densidade: 1,250 – 1,300 g/cm³ 
 Viscosidade: 10 – 20cps 

 

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE OIL ROSCA 
Retíficas, tornearias e fresarias, indústrias de peças, departamentos de manutenção de 
indústrias, etc. 
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