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AGIP ASTER representa uma nova geração de óleos de corte inteiros, isentos de cloro. Disponível numa 
gama completa de produtos diferenciados entre si pela viscosidade e pelo tipo e nível de aditivação.  
A linha AGIP ASTER existe para solucionar as necessidades da maquinação de metais ferrosos e não 
ferrosos. 
 
 
CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS) 
 
AGIP ASTER MM/E ML MP TA/E TG 

Viscosidade a 40°C mm²/s 14 30 30 17 32 

Ponto de Inflamação COC °C 200 200 200 200 215 

Ponto de Fluidez °C -9 -30 -12 -9 -12 

Densidade a 15°C kg/l 0,865 0,890 0,875 0,895 0,890 
 
 
 
AGIP ASTER S M L RF FP 

Viscosidade a 40°C mm²/s 38 175 10 22 12 

Ponto de Inflamação COC °C 200 210 145 200 170 

Ponto de Fluidez °C -12 -9 -40 -9 -15 

Densidade a 15°C kg/l 0,895 0,920 0,890 0,900 0,885 
 
 
NOTA: É de todo recomendável não adicionar água ou soluções aquosas. Não misturar estes produtos com 
óleos clorados. 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES  
 
 Menores custos de eliminação. 
 Melhores resultados dentro de um campo amplo de aplicações. 
 Boa protecção anti-ferrugem nas peças trabalhadas e nas máquinas. 
 As características de todos os produtos da gama permanecem inalteradas durante a maquinação. Não 

produzem com facilidade névoas, fumos ou odores desagradáveis. 
 A gama AGIP ASTER está formulada com bases minerais severamente refinadas com solvente a fim de 

assegurar condições de trabalho saudáveis. 
 
 
APPLICAÇÕES 
 
AGIP ASTER MM/E  
Apropriado para maquinação particularmente não severa (tornos automáticos de pequenas peças 
metálicas) sobre aços com elevado índice de maquinação, assim como para a maquinação do cobre e suas 
ligas. O produto não mancha ou ataca os materiais maquinados. 
 
 
AGIP ML 
Está recomendado para operações severas em máquinas automáticas de diversos tipos. Pode utilizar-se em 
metais ferrosos e não ferrosos para operações de torneamento, fresagem, roscagem, filetagem, etc. 
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AGIP ASTER MP  
É um óleo multifuncional para corte de metais e lubrificação das máquinas ferramentas (circuito 
hidráulico e guias e barramentos). É indicado para operações mediamente severas de metais ferrosos e 
não ferrosos em máquinas automáticas de vário tipo assim como operações de corte em engrenagens, e 
em particular onde exista o risco do óleo lubrificante se misturar com o óleo de corte e vice-versa.  
Como óleo lubrificante e fluido hidráulico pode ser utilizado onde seja recomendado um grau ISO VG 32.  
 
AGIP ASTER TA/E  
Está recomendado para maquinação de ligas de aços. Para operações em tornos automáticos, para alesar, 
roscar e raspar. É especialmente recomendado para uso em Davenport e Gildemeister. É também 
apropriado para operações de corte em engrenagens (fresadora Gleason). 
 
AGIP ASTER TG  
Este óleo é apropriado para trabalhos de maquinação muito severa em tornos automáticos, fresagem de 
aços duros e aço inoxidável. É também indicado para corte severo de engrenagens em máquinas Fellows, 
Gleason e máquinas de fresagem. 
  
AGIP ASTER S 
Este óleo é expressamente concebido para operações de raspar (Shaving) em engrenagens, quando é 
exigido um alto grau de acabamento. Também pode ser utilizado para operações de roscagem (tornos e 
com machos), assim como brochagem. 
 
 AGIP ASTER M  
È recomendado para operações de roscagem manuais e com máquinas automáticas com baixa velocidade 
de corte para aços ligados, fortemente ligados e inox. 
A sua utilização pode ser alargada a operações de brochagem horizontal com baixa velocidade de aços 
fortemente ligados. 
 
AGIP ASTER L 
É um fluido especial indicado para lapidação e polimento “Honing” de metais ferrosos e não ferrosos. 
Garante uma acção detergente adequada nas ferramentas de retificação e permite uma rápida decantação 
dos residuos abrasivos.  
 
AGIP ASTER RF 
É indicado nas operações de abertura de ranhuras, roscas, alargadores “Reamers”, etc., e para moagem, 
ajuste de fios e engrenagens ou outros itens com uma dureza na faixa de 62-64 HRC. É recomendado para 
máquinas de moagem da Hertline e Raiscauer.  
 
AGIP ASTER FP 
Este óleo de corte é especialmente recomendado para operações de furação profunda de vários tipos de 
aço e ligas de alumínio. É específico para furação com brocas tipo canhão e sistema BTA e Ejector. A 
acção equilibrada dos componentes anti-soldadura e anti-desgaste garante uma vida satisfatória dos 
cortantes e pastilhas das ferramentas de corte. Também pode ser utilizado para o escatelamento de alta 
velocidade de aços com um baixo índice de trabalhabilidade e para brochar com velocidade média de 
corte em aços mediamente ligados. Também para operações severas de torneamento automático, 
roscagem, furação e alargamento “boring” de aços médios a altas velocidades.  
 
 
NOTA: 
A decisão de escolha do produto adequado depende dos parâmetros de corte. O Serviço de Assistência 
Técnica está disponível para dar a necessária informação e clarificação.  
 


