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LUBROTEC GREASE RMS-4 
Graxa inorgânica EPM 

Versão 2.30 

 

APRESENTAÇÃO 

 

• LUBROTEC GREASE RMS-4 é composta basicamente de sabão inorgânico especial juntamente com um pacote de aditivos 

sintéticos e sólidos EPM, especificamente dimensionados e elaborados para os devidos fins a que se destina. 

• Não tem ponto de gota. Suporta situações de cargas extremas, altas temperaturas e rotações baixas ou elevadas. 

• Tem como característica básica suportar temperaturas de até 400°C. Até esta temperatura máxima, a base inorgânica; que 

serve como veículo; evapora, para deixar o lubrificante sólido seco nos pontos onde é necessária a lubrificação.  

• Seus aditivos também lhe conferem características de repelência à ambientes úmidos e poluídos com agentes externos. 

Além de propriedades antidesgaste, antiferrugem, antioxidante e anticorrosivo 
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Características 

Método Unidade RMS-4 

Temperatura máxima de trabalho  C° 400 

Cor Visual  Preta 

Textura Visual  Lisa 

Penetração trabalhada 60 stokes 
NBR 

11345/2005 
10-¹mm 318 

Graus NLGI disponíveis Iso 6743 Grau 2 

Espessante   inorgânico 

Aditivos    
EPM, sintético, anticorrosivo, antiferrugem 

e antioxidante 

Tipo de óleo base   Mineral 

Viscosidade do óleo base a 40°C ASTM D445 Cst 100 

Viscosidade do óleo base a 100°C ASTM D445 Cst 11,0 

Carga Suportada  Four Ball Kg (solda) 500 

Estabilidade ao esmagamento  ASTM D 445 Cst 11 

Ponto de gota NBR 6564 C° Não tem 

Rotação máxima  RPM 4500 

 

Aplicações 

• LUBROTEC GREASE RMS-4 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.  
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• 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-20R (desengraxante).  

• É indicada para lubrificação de longuíssima duração em mancais de turbina, mancais de giro além de coroa de pinhão de 

secadores de café com reaplicações nunca antes de 10 secadas de 10 horas cada, podendo estender em até 12 secadas em 

caso de necessidade. E após cada safra é recomendável a limpeza geral dos pontos lubrificados. 

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. 


