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FUNÇÃO 
Graxa lubrificante multiaditivada de alto desempenho. 
 
INDICAÇÕES DE USO 
Indicado na lubrificação de dobradiças, molas e outras partes móveis. De uso doméstico ou industrial. Pode ser aplicado em 
rolamentos de alta e baixa rotação, roletes, mancais, correntes em geral, barcos, autos, ferramentas elétricas e etc. 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
A Graxa Branca é formulada à base de sabão de Lítio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência à água, boa proteção 
contra a corrosão, elevada resistência à oxidação, grande estabilidade mecânica e suporta altas temperaturas. Obtém Ponto de 
gota de 185ºC. É recomendado o seu uso para lubrificação de cubos de roda, juntas estriadas, eixos de cardans, fechaduras pinos 
de capô, etc 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características Análises Típicas  

Aspecto e Cor Pasta branca 

Temperatura de trabalho (ºC)                - 15 a 150 

Penetração trabalhada (mm)                265 – 295 

Ponto de gota (ºC)               187 - 193 

Consistência                NGLI 2 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e 
livre de óleos e graxas. 
Ferrugem: Deve ser removida pelos métodos tradicionais disponíveis. Umidade: Deverá ser eliminada completamente. 
Óleos e Graxas: Lavar com solventes, água e detergente, enxaguar e aguardar secagem total. Mofo e Bolor: Deverão ser limpas 
com uma solução de cloro e água (1:1) e após enxaguada com água limpa. 
 
MODO DE USO 
O tubo aerossol deve ser homogeneizado, para a aplicação pode ser usado o tubo prolongador em locais de difícil acesso. 
 
 RENDIMENTO 
O rendimento é variável e depende da quantidade aplicada. 

 
VALIDADE 
24 meses. 
 
COMPOSIÇÃO 
Sabão de Lítio, óleos minerais, aditivos anticorrosivos e estabilizantes, propelentes. 
 
PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha e óculos de proteção.  
Mantenha a embalagem bem Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto.  
Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.  
Em caso de Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
EMBALAGENS 
Frascos com 300mL. 
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GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

 
 
DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO: 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
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