
 

 

BOLETIM 
TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fajaro.com.br 

 

 

FAJARO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. 
Rua Gildo de Freitas, 800 - Olaria 
Canoas / RS  - CEP 92035-190 
Fone: (51) 3477-6635 – fajaro@fajaro.com.br 

Produto: FTW HT MAX 

Código do Produto: 01.13.011 

Revisão: 0 

  

 

 

 

 

 

Descrição 

Composto derivado de veículo sintético e aditivos com alto poder de lubrificação, desenvolvido para 
as mais variadas aplicações em ampla faixa de temperaturas, onde os lubrificantes convencionais 
escorrem e deixam resíduos que causam engripamentos e quebra de rolamentos. Proporciona ainda 
lubrificação de emergência, facilitando o deslizamento entre as partes metálicas nas operações 
contínuas sob temperaturas de até +450ºC. Excelente resultado em uniões rotativas trabalhando sob 
temperaturas constantes acima de 100ºC, até 250ºC, com baixas rotações até 100 rpm e, que 
necessitem de períodos de trabalho prolongados sem paradas para manutenção ou limpeza. 

 

Aplicações 

Na lubrificação de componentes sujeitos a altas temperaturas, rolamentos com grandes solicitações, 
mancais, guias, articulações, etc.  Para lubrificação de longa duração em roletes, esteiras 
transportadoras, rolamentos em fornos de alta temperatura, nas rodas dos carrinhos de passagem, 
correntes de transmissão, etc. Especialmente desenvolvida para os pontos que trabalham em altas 
temperaturas, rotações e cargas baixas comumente encontrados nas usinas siderúrgicas, permitindo 
drástica redução de consumo em relação às graxas minerais. 

 

Benefícios 
Aumenta os períodos entre aplicações, diminui desgaste e quebra de componentes 
mecânicos, eliminando paradas de produção. Produto ecológico, não deixa resíduos 
carbonizados, evitando custos adicionais com descarte. 

 

DADOS TÉCNICOS NORMA ESPECIFICAÇÕES 

Óleo básico - Sintético 

Cor - Preta 

Consistência NLGI DIN 51818 Disponível: 0, 1, 2 e 3 

Ponto de gota - Não possui 

Temperatura de trabalho - Até 450ºC  

Evaporação (sem resíduos) - Superior a 350ºC 

Resíduo de carbono - Zero 

 

Embalagens disponíveis 
Potes:    1kg 
Baldes:    3kg / 20kg 
Tambor:   170kg 

 

Observações: Todas as informações deste boletim são baseadas em dados disponíveis na 

época da publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade desta graxa, a 

mesma não deverá ser misturada ou diluída com outros lubrificantes.  

 


