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APRESENTAÇÃO 

• LUBROTEC GREASE AL-30, AL-30-33, AL-30-2 e AL-30-55 é uma linha de graxas a base de óleo sintético especial 

vedante e sem ponto de gota com características anticorrosivas, antiferrugem e antioxidante além de potente lubricidade 

e extremas pressões. 

• Sua capacidade de vedação lhe compete a característica principal de trabalhar em ambientes extremamente frios, 

próximos do congelamento, úmidos, molhados e até mesmo submersos.  

• Possui características de adesividade, selagem e extrema lubricidade, além de alta estabilidade química antioxidante e 

resistência a uma ampla faixa de temperatura além de alta capacidade de hidrorrepelência. É resistente a oxidação e a 

lavagem por soluções ácidas ou alcalinas, água doce, tratada ou marinha. 

• Proporciona períodos de lubrificação muito longos devido à sua estabilidade sob temperaturas de -45°C até 300°C. 

• LUBROTEC GREASE AL-30-2 e AL-30-55 são aditivadas com percentual particular de sólidos de extrema pressão EPM, 

que adicionam capacidade de suportar carga e pressão, proporcionando características antitravante, autodeslizante e 

antigripante com longa duração. Com o seu uso contínuo e periódico, permite-se formar uma película de sólidos, uma 

espécie de pátina preta, não havendo mais contato metal com metal, trazendo proteção e vida longa às peças 

lubrificadas. Também permitem trabalhos em condições hidrodinâmicas, rotações muito altas e reversões sem prejudicar 

sua película lubrificante.  
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Características Método Unidade AL-30 AL-30-33 AL-30-2 AL-30-55 

Temperatura 

máxima de 

trabalho 

 C° -45 a 300 -45 a 300 -45 a 300 -45 a 300 

Cor Visual  incolor Branca Preta Preta 

Textura Visual  Lisa Lisa Lisa Lisa 

Penetração 

trabalhada 60 

Stokes 

NBR 

11345 
10-¹mm 453 403 425 ---- 

Penetração não 

trabalhada 
Cone 10-¹mm 220/340 220/340 220/340 220/340 

Graus NLGI 

disponíveis 
Cone Grau 000 a 3 000 a 3 0 a 3 0 a 3 

Carga suportada Four Ball Kg (Solda) Não se aplica Não se aplica 200 250 

Espessante   Sílica amorfa Sílica amorfa Sílica Amorfa Sílica amorfa 

Aditivos    

 anticorrosivo, 

antiferrugem e 

antioxidante 

PTFE, 

anticorrosivo, 

antiferrugem e 

antioxidante 

 EPM, PTFE, 

anticorrosivo, 

antiferrugem e 

antioxidante 

EPM, PTFE, 

anticorrosivo, 

antiferrugem e 

antioxidante 

Tipo de óleo base   Sintético Sintético Sintético Sintético 

Viscosidade do 

óleo base 

ASTM 

D445 
Cst 1000 1000 1000 1000 

Ponto de gota 
NBR 

6564 
C° Não tem Não tem Não tem Não tem 

Rotação máxima  RPM 4500 4500 4500 4500 
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Aplicações 

• LUBROTEC GREASE AL-30, AL-30-33, AL-30-2 AL-30-55 não devem ser misturadas a outros tipos de lubrificantes, seja 

ele de base igual, diferente ou similar. O uso não indicado “misturado” será de inteira responsabilidade do aplicador.  

• Também é importante limpar sempre o local de aplicação para não haver resquícios de produtos anteriores aplicados, 

para isso indicamos o uso de LUBROTEC DS 20 (desengraxante).  

• A família AL-30, são de graxas vedantes de ampla aplicação para vedações em cárteres, mancais a óleo, válvulas de 

todos os tipos, selos, juntas e labirintos.  

• Também são indicadas para sistemas de vácuo e sob pressão além de poderem ser utilizadas como desmoldante ou 

película protetora.  

• Indicada para pontos submersos, molhados e úmidos agredidos ou não por água doce ou salgada em temperaturas 

congelantes ou próximas da ebulição.   

• Havendo coexistência de carga e extrema pressão a indicação é a utilização da LUBROTEC GREASE AL-30-2 ou AL-30-55. 

• Pode ser produzida nas consistências 000, 00, 0, 1, 2 ou 3, conforme as características e necessidades de cada 

equipamento. 

 

 

 

 

 

 

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a 

qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso. 


