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Óleo aditivado de longa duração 
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APRESENTAÇÃO 

• LUBROTEC OIL RMS-T3-EPM é um óleo de base mineral com espessamento finamente ajustado, contendo sabão de lítio 

especial e um conjunto de aditivos sólidos e sintéticos da Tecnologia T3 da LUBROTEC que lhe conferem um aumento 

potencial de suas características principais.  

• Foi elaborado para suportar situações críticas de trabalho, associadas ou não, em situações de extrema exigência como: 

baixas e altas rotações, altas temperaturas, cargas extremas com ou sem choques, vibrações, alta pressão, expulsão e/ou 

arraste.  

• LUBROTEC OIL RMS-T3-EPM contém o pacote de aditivos da tecnologia T3 da LUBROTEC, um conjunto de sólidos e 

sintéticos associados, que potencializam suas capacidades de proteção e desempenho. Uma das suas características 

principais é seu alto poder de aderência às peças metálicas. Com seu uso contínuo e periódico forma-se um filme 

deslizante de longa duração nas peças lubrificadas, uma espécie de “pátina preta”, fazendo com que não se tenha mais 

contato metal contra metal, aumentando a durabilidade dos componentes, reduzindo as paradas para manutenção, 

diminuindo a temperatura e consequentemente as trocas prematuras das peças.  

• Tem características de total hidrorrepelência podendo trabalhar em ambientes extremamente úmidos ou molhlados.  

• Seus aditivos também lhe conferem características antioxidante, antiferrugem, antidesgaste, antiespumante e 

anticorrosão. 
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Características Método Unidade PRODUTO 

Temperatura máxima de trabalho  C° 195 

Cor Visual  Preta 

Textura Visual  Lisa 

Densidade a 20/4ºC  g/cm³ 0,166 

Ponto de fulgor (VA) 

ABNT NBR 

113414, 2014 

Versão 

corrigida: 

2015  

°C min 226 

Carga suportada (Four Ball) ASTM D 2596 Kg (Passa) 620 

Carga suportada (Four Ball) ASTM D 2596 Kg (Solda) 800 

Espessante   Sabão de Lítio 

Aditivos    

Tecnologia T3: sintéticos com sólidos 

EPM, anticorrosivo, antiferrugem e 

antioxidante 

Tipo de óleo base   Mineral 

Viscosidade do óleo base a 40ºC Iso 3104 Cst 612 – 748 

Viscosidade do óleo base a 100ºC Iso 3104  Cst 37,6 

Corrosão lâmina de cobre 3H 100°C  1b 

Teste FGZ 
Estágio de 

falha 
Hr                                                              12+ 

Carga Timken  Lb 60+ 

Índice de viscosidade 
ABNT NBR 

14358:2012 
Mn2/s 92 

Ponto de fluidez 
ABNT NBR 

11349:2009 
°C -6 
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Aplicações 

 • LUBROTEC OIL RMS-T3-EPM 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 20R (desengraxante).  

• É indicado para lubrificação de teares multifios de todas as marcas desde que tenham sistema de lubrificação 

automático (cada lubrificante demanda aferição no sistema) e em todos os satélites e coroas à óleo no beneficiamento de 

rochas ornamentais.  

• Também é recomendado para a lubrificação de engrenagens industriais fechadas com dentes retos espinha de peixe, 

cônico-helicoidais, cônicas de dentes retos, parafusos sem fim e helicoidais executando serviços extremos sob cargas 

elevadas. Em redutores sujeitos a rigorosas condições de trabalho que exijam longa durabilidade, onde óleos 

convencionais tenham curta vida útil. 

 • É Ideal para redutores em que as trocas de óleo são realizadas somente em raras paradas, onde praticamente não há a 

possibilidade de parada por longos períodos.  

• Em engrenagens abertas é pulverizável, tem alto poder aderente, hidro-repelente e protetivo. Não havendo mais 

contato metal contra metal 

 

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. 


