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FUNÇÃO: Lubrificante de uso especializado.  
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
A Graxa de Silicone Allchem possui excelente propriedade dielétrica, altamente repelente a água, resistente a oxidação, 
essencialmente atóxica, incolor, inodora, alta resistência térmica, quimicamente inerte, pode operar em ampla faixa de temperatura 
(- 50 ºC a + 200 ºC). 
 
INDICAÇÕES DE USO; ELETRO-ELETRÔNICO: Pode ser usada na vedação dielétrica na montagem de componentes 
eletrônicos, pode ser usado como isolante de umidade em cabos elétricos subterrâneos, etc.  
 
USO INDUSTRIAL:  Pode ser usado como lubrificante em industria alimentícia, lubrificante de rolamentos, roletes e esteiras, em 
câmaras frigoríficas, como lubrificante de partes de borrachas e polímeros, como selante em O-rings, válvulas e bombas de vácuo. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características Análises Típicas  

Aspecto e Cor Pastoso Incolor 

Densidade  0,95 

Consistência NLGI  2 

Penetração Trabalhada a 25 ºC 240 

Temperatura de Trabalho º C              - 50 a  240 

 
MODO DE USO: 
Remover todos os resíduos de graxas antigas com solvente e aguardar a secagem, Aplicar o produto de maneira adequada, 
evitando a contaminação com outros lubrificantes. Usar pincel pistola engraxadeira ou sistemas de lubrificação automáticos. 
 
 RENDIMENTO 
O rendimento é variável e depende da quantidade aplicada. 

 
VALIDADE 
24 meses. 
 
COMPOSIÇÃO 
Fluídos de Silicone, espessantes inorgânicos, aditivos EP, agentes de adesividade.  

 
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 100 g,  500 g. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
Data: 08/07/2015 

 


