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Óleo sintético atóxico
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LUBROTEC OIL CR-7 é um óleo sintético incolor, atóxico e inodoro.
Sua base de silicone possui excelente estabilidade à oxidação, ferrugem e corrosão, oferecendo proteção às
peças lubrificadas.
LUBROTEC OIL CR-7 é totalmente hidrorrepelente, sendo pouco agredido por meios ácidos ou alcalinos.
Sua ampla faixa de temperatura de trabalho compreende de -45 a 300°C.
É um produto extremamente seguro, pois não apresenta ponto de fulgor.





Características

Método

Unidade

CR-7
-45 a 300

Densidasde a 20 °C

-

°C
g/cm3

0,830 – 0,860

Cor Saylbolt

-

-

Min + 30

Temperatura de trabalho

Ponto de fulgor

Não tem

Substâncias carbonizáveis

Passa

Compostos Polinucleares

Passa

Tipo do óleo base

Sintético/Silicone

Odor

Ausente

Aparência

Líquido Límpido

Viscosidade a 25 °C
Contato incidental

ASTM D 445

cSt

350, 500, 680 e 1000

NSF

-

Não

Aplicações








LUBROTEC OIL CR-7 não deve ser misturado 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).
LUBROTEC OIL CR-7 é um produto multi-purpose.
Pode ser aplicado em correntes, pinos, roscas, guias, mancais, máquinas de corte (frigorífico) correntes de
rama e redutores (neste caso com viscosidade ajustada) sujeitos a temperaturas de -45°C até 300°C.
LUBROTEC OIL CR-7 é indicado também para indústrias alimentícias, têxteis e farmacêuticas, onde mesmo
havendo contato incidental do lubrificante com o produto não ocorre contaminação em virtude de seus
componentes serem atóxicos.
Também pode ser aplicado como desmoldante definindo a viscosidade necessária para aplicação nos
moldes.
LUBROTEC OIL CR-7 não tem certificação NSF.

 Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando
dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.
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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.

 Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular. Uma ficha apresentando
dados de segurança, em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante local.

Lubrotec Química Ltda. - CNPJ 05.652.410/0001-30
Av. Vitória Rossi Martini, 1451 – D.I. American Park – CEP 13347-613 – Indaiatuba – S.P.
Fone 19 3936-7249

