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LUBROTEC GREASE INJECT 
Graxa de baixa consistência para lubrificação centralizada 

Versão 2.29 

APRESENTAÇÃO 

• LUBROTEC GREASE INJECT foi desenvolvida para todos os sistemas de lubrificação centralizada. 

• É uma graxa de baixa consistência NLGI com base de estearato de lítio especial contendo aditivos sólidos de bissulfeto 

de molibdênio para suportar cargas elevadas. 

 • Tem característica de hidrorrepelência podendo trabalhar em ambientes extremamente úmidos ou molhados. 

• Seus aditivos lhe conferem características antioxidante, antiferrugem e anticorrosão. 
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ALTAS CARGAS  

Características Método Unidade PRODUTO 

Temperatura máxima - C° 185 

Cor Visual  Preta 

Textura Visual  Lisa 
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Penetração não trabalhada  Cone 10-¹mm 400/475 

Graus NLGI disponíveis Cone Grau 000 e 00 

Carga suportada Four Ball Kg 200 

Espessante   Sabão de lítio 

Aditivos   
Sintéticos, MoS2, antiferrugem, 

antioxidante e anticorrosivo 

Tipo do óleo base   Mineral 

Viscosidade do óleo a 40°C Iso 3104 Cst 90 

Viscosidade do óleo a 100°C Iso 3104 Cst 10,5 

Ponto de fulgor  °C 215 

 

Aplicações 

• LUBROTEC GREASE INJECT não deve ser misturada 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).  

• Por ser altamente bombeável é indicada para todos os sistemas centralizados de lubrificação automática.  

• Pode ser utilizada em mancais planos e rolamentos em sistemas fechados e produzida nas consistências 000 ou 00, 

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. 


