EVORA AGROLITH
Graxa lubrificante de uso automotivo
Descrição do produto
Graxa lubrificante semifluida biodegradável, formulada a base de sabão de lítio e óleos básicos minerais
naftênicos e parafínicos. Sua formulação balanceada propicia à graxa uma bombeabilidade adequada, mesmo em
baixas temperaturas, e permite fácil lubrificação em locais de difícil acesso. Contém um pacote de aditivos que
proporciona alta proteção contra a corrosão e inibi a oxidação, aumentando a vida útil do lubrificante e mantendo
suas características por mais tempo. Possui ótima temperatura de trabalho que vai de -10°C a 130°C. Disponível
no grau NLGI 00.

Aplicações
Recomendado para lubrificação em fusos, eixos e mancais de colheitadeiras de algodão, em sistemas
centralizados ou onde é exigido um lubrificante fluido com excelente estabilidade mecânica.

Vantagens
•
•
•
•
•

Resistência ao cisalhamento.
Excelente bombeabilidade.
Boa resistência à lavagem por água.
Reduz o desgaste das peças.
Propriedade anticorrosiva e antioxidante.

Características típicas
CARACTERÍSTICAS
Cor
Sabão
Grau NLGI
Penetração não trabalhada
Penetração trabalhada 60x
Ponto de gota - °C
Viscosidade óleo básico, 40°C, cST
Viscosidade óleo básico, 100°C, cST
Resistência a oxidação - PSI
Fourball Desgaste

MÉTODO
Visual
ASTM D217
ASTM D217
ASTM D217
ASTM D2265
ASTM D445
ASTM d445
ASTM D942
ASTM D2266

TÍPICA
Verde
Lítio
00
420
418
182
68
9,8
< 10
0,6

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança
Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação
indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário.A embalagem do
produto é reciclável, depois de utilizada deve ser retornada a um posto de coleta ou empresa autorizada. Não
despeje o produto em cursos d’água, esgotos ou no solo.
Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br
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