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Metalprot & Biotech

Metalprot & Biotech
Tecnologia em Lubriﬁcantes Solúveis para Conformação
e Proteção de Tubos Industriais.
A Kation Raiden do Brasil é a empresa com maior experiência e tecnologia atualmente no Segmento de Óleos
Solúveis para Conformação de Tubos Industriais. Fornecemos lubrificantes para as principais empresas
fabricantes de Tubos do Brasil.
Nossa Tecnologia oferece aos fabricantes, Fluídos Minerais, Semi Sintéticos e Sintéticos, aditivados com matéria
prima importada e de tecnologia inovadora no seguimento nacional.

Tecnologia Inovadora em Fluidos de Conformação
para Tubos Zincados.
Líder no Seguimento
de Fluidos de Conformação
a “Linha METALPROT e BIOTECH”
possui tecnologia inovadora
no mercado nacional.

A KATION RAIDEN em parceria com uma empresa Americana desenvolveu um aditivo capaz de inibir oxidações
em tubos Galvanizados. Esse aditivo único e de tecnologia inovadora só é encontrado nos fluídos da Kation Raiden
do Brasil.
A Kation Raiden também oferece Óleos Protetivos Integrais para proteção dos Tubos pós conformados. O produto
deposita um filme sobre os tubos no qual é compatível com o óleo de conformação garantindo assim longo período
sem oxidação em estoque.

BIOTECH SX
Fluido sintético para conformação de tubos
Vantagens
Ótima Lubricidade para Conformação.
Ótima Bio-Resistência quanto a crescimento
Microbiológico.
Ótimo rendimento em relação à detergência,
proteção e estabilidade.
Não ataca os operadores
Excelente custo beneficio.

Tipos de Metais Conformados
Tubos redondos, quadrados, retangulares,
oblongos e etc.
Tubos Zincados e Alumizada, Aço zincado NBR
7008 ZC.
Tubos de Aço inoxidável com costura.
Tubos de Aço para Refrigeração eletrosoldados.

BIOTECH SX é um fluído solúvel sintético que oferece uma solução verde translúcida, estável e de fácil solubilidade.
É isento de materiais fenólicos e contém inibidor de corrosão branca.

METALPROT AC
Óleo solúvel mineral para conformação de tubos
METALPROT AC é um óleo solúvel mineral que oferece uma emulsão branca leitosa, estável e de fácil
emulgabilidade isento de nitritos..

Não precisa de desengraxantes pesados para
sua remoção.
Excelente poder desengraxante, mantendo a
máquina limpa e de fácil manutenção em
serviço.

Nosso Departamento Técnico está pronto e treinado para oferecer palestras
sobre orientações de uso e acompanhamento dos lubriﬁcantes nas máquinas

