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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 HTF MO 

Código do Produto: 02.13.001 
Revisão: 0 
 

Descrição 

Óleo sintético desenvolvido para lubrificação de correntes e rolamentos de fornos, 

estufas e transportadores aéreos trabalhando em altas temperaturas. Aplicação de 

pequena quantidade, que possui excepcional capacidade de aderência e penetra 

profundamente nos pinos e buchas evitando a contaminação por particulados 

abrasivos que causam desgastes e ruídos. Este produto não deixa resíduos 

carbonizados. 

 

Aplicações 

Recomendado para: correntes, coroas, pinhão, rolamentos de apoio e catracas dos 
fornos a rolo e secadores balancins das cerâmicas de pisos e azulejos. Nas 
correntes de transmissão e de transporte de fornos e estufas, transportadores 
aéreos das linhas de secagem de pintura eletrostática, fornos de tratamento térmico, 
fornos de recozimento etc. 

 

Benefícios 

Com facilidade para penetrar nos elos, forma uma película de alta resistência 
suportando os impactos impostos por cargas e temperaturas elevadas. Seu nível de 
adesividade resiste à centrifugação mantendo lubrificados apenas os locais onde foi 
aplicado. Proporciona flexibilidade reduzindo o contato metal-metal, ampliando sua 
vida útil. Possui ação anti-gotejante garantindo perfeita lubrificação e evitando sujeira 
e desperdício. O pacote de aditivos oferece proteção contra corrosão e desgaste 
prematuro dos componentes. 

 

DADOS TÉCNICOS NORMA ESPECIFICAÇÕES 

Cor visual Preta 

Densidade a 20ºC, g/ml:  DIN 51757 0,89 

Resíduo de carbono: DIN 51551 0,01 

Viscosidade à 40º C, mm²/s: DIN 51562 Aprox.. 1.500 cSt. 

Índice de viscosidade (I.V.): DIN ISO 2909 >140 

Ponto de fulgor (vaso aberto) DIN ISO 2592 >230ºC 

Cinza oxidada: - ZERO 

Temperatura de trabalho - -20º até +300ºC 
 

 

 

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

publicação. Para não influenciar negativamente a melhor rentabilidade deste produto, o mesmo não deverá 

ser misturado ou diluído com outros lubrificantes.  

Embalagens disponíveis 
Potes:    1Lt.  
Baldes:                                  20Lt. 
Tambor:             200 Lt. 


