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Descrição 

Fluído lubrificante totalmente sintético e biodegradável de alta qualidade, para 

operações em altas temperaturas. Limpa e lubrifica os componentes, soltando os 

resíduos carbonizados depositados anteriormente. Permite lubrificação limpa e 

eficiente, mesmo em temperaturas mantidas acima de + 200º C, possui excelente 

estabilidade térmica, à oxidação e alta capacidade de absorver pressões. Diminui o 

tempo com as paradas para manutenção, economiza energia e aumenta a vida útil 

dos componentes mecânicos do equipamento, proporcionando intervalos entre 

aplicações bastante prolongados. 

 

Aplicações 

Nas correntes e rolamentos dos fornos e secadores cerâmicos, rolamentos anti-
fricção, correntes de transmissão, caixas de engrenagens com carregamento lento, 
dobradiças de portas dos fornos etc. Aplicado com pincel, pulverizador, azeiteira ou 
pingador de óleo. Também utilizado em mancais lubrificados por banho de óleo ou 
para lubrificação por perda nas operações sob altíssimas cargas ou temperaturas 

 

Benefícios 

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 a centrifugação mantendo lubrificados apenas os locais onde foi aplicado. 
Proporciona flexibilidade reduzindo o contato metal-metal, ampliando sua vida útil. 
Possui ação antigotejante 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 Amarela transparente 

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

Resíduo de carbono: DIN 51551 0,01 

Viscosidade à 40º C, mm²/s: DIN 51562 ISO 32 até ISO 1.500 

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

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

Cinza oxidada: - ZERO 

Temperatura de trabalho - -25º até +250ºC 
 

 

 

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 
Galão:    3Lt.  
Baldes:                                  20Lt. 
Tambor:             200 Lt. 


