
ALTO DESEMPENHO E LONGA DURAÇÃO EM:

TECNOLOGIA ITALIANA A SERVIÇO 
DA REDUÇÃO DE CUSTOS

TEMPERATURAS EXTREMAS • AMBIENTES AGRESSIVOS
ALTAS ROTAÇÕES • CARGAS ELEVADAS

ROCHAS ORNAMENTAIS



UM NOVO CONCEITO SOBRE
LUBRIFICANTES CHEGA ATÉ VOCÊ!
É com muita satisfação que a LUBROTEC – Lubrificantes Técnicos vem lhe apresentar e oferecer um 
novo conceito sobre lubrificantes, a lubrificação técnica especial! 

Um projeto em parceria com a “W Distribuidora” , que teve seu início direcionado especialmente para 
os equipamentos do setor de Rochas Ornamentais do estado do Espírito Santo; uma das maiores 
reservas de mármores e granitos do país; incentivada pelas dificuldades que o setor enfrenta com as 
quebras prematuras das peças de seus equipamentos, mas principalmente com os pequenos períodos 
em seus regimes de lubrificações. 

A LUBROTEC veio para demonstrar, que a lubrificação técnica especial, utilizada de maneira correta, 
sobra em desempenho e proteção preventiva, confirmando sua relação positiva de custo benefício. 

A LUBROTEC é uma fábrica de lubrificantes técnicos especiais de alta performance, situada no Distrito 
Industrial de Indaiatuba, interior de São Paulo. 

Rodeada pelas principais rodovias do Estado de São Paulo e a 15 km do Aeroporto de Viracopos, a 
LUBROTEC se concentra numa região estratégica. 

Está no mercado há mais de 30 anos. Hoje conta com uma estrutura moderna, equipamentos de última 
geração, laboratório qualificado e funcionários comprometidos com a filosofia da empresa no uso da 
“tecnologia italiana a serviço da redução de custos”. 

A LUBROTEC também conta com uma equipe de representantes comerciais que atendem todo o Brasil. 
São acompanhados por representantes técnicos, que desenvolvem o trabalho junto à equipe de 
manutenção de nossos clientes e futuros parceiros, realizando testes prévios, para assegurar e 
documentar todos os dados de desempenho apresentados. 

No estado do Espírito Santo a W Distribuidora tem a exclusividade do atendimento de venda, 
distribuição e pós venda de nossos produtos, oferecendo aos nossos clientes toda a assistência técnica 
necessária para a implantação dos produtos, acompanhamentos pós venda periódicos, dando toda a 
segurança no processo do novo conceito, assim como também expande seus serviços e nossos negócios 
pelo Brasil afora por onde for solicitado.

Tão importante quanto, a LUBROTEC conta com uma equipe de retaguarda, onde faz parte do nosso 
atendimento a execução de planos de lubrificação, além de palestras de orientação oferecidas aos 
funcionários de nossos clientes envolvidos na tarefa de lubrificação. 

Também realiza palestras periodicamente de reciclagem e de novas técnicas em desenvolvimento, para 
todos os seus representantes e técnicos em lubrificação. 

Com essas características, a LUBROTEC pode e realiza a qualquer tempo, novos desenvolvimentos 
específicos de lubrificantes técnicos, de acordo com as necessidades e exigências de cada equipamento. 
Trazendo melhorias significativas com: altíssimo desempenho do equipamento, alto índice de 
disponibilidade e rendimento, baixo custo operacional como também altíssimos intervalos entre as 
lubrificações. 

A seguir, conhecerá a linha LUBROTEC desenvolvida especificamente para os equipamentos do setor, 
tanto para o Beneficiamento quanto para a Exploração de Rochas Ornamentais assim como para os 
demais setores da mineração e siderurgia.



SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO
A linha LUBROTEC de lubrificantes contempla graxas e óleos que 
atendem com excelência às mais rigorosas e desafiadoras aplicações em 
plantas de extração mineral.

Entrega mais disponibilidade e confiabilidade aos equipamentos 

estacionários e móveis mesmo na presença de:

• Altas e baixas temperaturas;

• Cargas extremas;

• Contaminação por líquidos, gases ou sólidos;

• Rotações elevadas.

Indicações mais típicas em equipamentos estacionários:

• Mancais que se desgastam com frequência;

• Mancais que trabalham aquecidos;

• Mancais atacados por contaminantes;

Mancais que expulsam graxa:

• Engrenagens abertas, correntes e cabos de aço que expulsam graxa;

• Bombas que exigem relubrificações constantes;

• Válvulas de todos os tipos que engripam;

• Britadores, peneiras e perfuratrizes com relubrificações constantes;

Indicações de graxa em equipamentos móveis em geral:

• Uso universal com longos períodos entre relubrificações (de 10 à 20   
vezes maiores em relação à lubrificação convencional).



GREASE

LUBROTEC GREASE RMS-T3-EPM
Graxa Multipurpose
Graxa desenvolvida junto ao setor de rochas 
ornamentais para situações críticas de trabalho 
associadas ou não como altas rotações, carga 
excessiva, agressão de água e contaminantes 
externos. Carrega em sua formulação a 
TECNOLIGIA T3 que potencializa suas 
capacidades e agrega alto poder de 
resfriamento e desempenho com extensos 
períodos de lubrificações.

LUBROTEC GREASE RMS-EPM
Graxa de baixa consistência
Graxa desenvolvida junto ao setor de rochas 
ornamentais para situações onde é exigido e 
necessário lubrificante de baixa consistência. 
Tem capacidade de suportar altas cargas, 
pressão, arrasto e altas rotações provocados 
pela natureza de cada trabalho.

LUBROTEC GREASE RMS-2-T3-EPM
Graxa para Teares Multifios automáticos
Formulação específica para Teares Multifios 
Automáticos, customizada junto ao setor de 
Rochas Ornamentais respeitando todas as 
exigências dos manuais dos fabricantes do 
equipamento e do sistema de bombeamento 
de Teares Multifios de lubrificação automática.

LUBROTEC GREASE RMS-1
Graxa semissintética para rolamentos
Graxa de alta capacidade de aderência, altas 
rotações e hidrorepelência. Onde as situações 
de exigência maior seja de temperaturas altas 
associadas ou não à rotações baixas ou 
elevadas, assim como para ambientes 
extremamente úmidos, molhados ou 
submersos.

LUBROTEC GREASE RMS-4-G
Graxa para altas temperaturas sem ponto 
de gota
Graxa para altíssimas temperaturas de base 
inorgânica que serve como veículo para os 
lubrificantes sólidos agirem numa lubrificação 
a seco.

LUBROTEC GREAE RMS-AL-30
Graxa sintética
Graxa sintética sem ponto de gota para altas 
temperaturas e com poder de vedação, 
podendo trabalhar em ambientes úmidos, 
molhados e submersos.

LUBROTEC GREASE RMS ALTEMP
Graxa para montagem primária

Pasta de montagem primária para 
amaciamento. Evita o engripamento de 
conexões submetidas a altas temperaturas por 
longos períodos de tempo.

LUBROTEC GREASE RMS CONTACT
Graxa de cobre

Pasta a base de cobre condutora e lubrificante 
para conexões elétricas energizadas que 
estejam ou não sob altas temperaturas e 
pressões. Evita a sondagem das conexões 
elétricas por ação da temperatura, torque ou 
oxidação da própria liga de cobre constituinte 
dos conectores. 

LUBROTEC RMSC-T3-EPM
Graxa multipurose de alto impacto

Graxa de alto desempenho e impacto com 
características únicas para situações críticas de 
trabalho em extrema exigência associadas ou 
não.

LUBROTEC GREASE RMS-GR-EPM
Graxa multipurpose inorgânica

Graxa inorgânica sem ponto de gota para 
situações associadas de: alta temperatura, alta 
rotação, alta carga e pressão. 

LUBROTEC GREASE RMS-4
Graxa inorgânica EPM

Graxa de base Inorgânica sem ponto de gota 
para cargas extremas, altas temperaturas e 
rotações baixas ou elevadas.
Suporta temperaturas de até 400°C, ambientes 
úmidos e contaminados por agentes externos.

Formulação desenvolvida primariamente e 
ideal para secadores de café.

LUBROTEC GREASE RMS-3-T3-EM-
BM
Graxa multipurpose power

Graxa multipurpose power para exigências de 
trabalho simultâneas. Uma das versões mais 
extremas de desempenho e proteção da linha 
de graxas com a Tecnologia T3.



LUBROTEC DS-20R

É um desengraxante alcalino indicado para a limpeza de equipamentos industriais, peças metálicas ou 
veículos, na remoção de barro, fuligem, óleo, graxa e poeira.

Possui tensoativos e glicóis que penetram, desagregam e saponificam a sujeira, graxas e óleos. Possui 
ação sobre a sujeira localizada, podendo ser aplicado por pulverização, imersão ou jato.

LUBROTEC OIL
RMS-T3-EPM
Óleo aditivado de longa 
duração

Óleo desenvolvido junto ao 
setor de rochas ornamentais 
para todos os Teares Multifios 
com sistema de lubrificação 
centralizada automática como 
também para satélites e 
coroas de politrizes.

DESENGRAXANTE

OIL

A Tecnologia T3 é uma formulação específica e exclusiva da LUBROTEC.

É um conjunto de aditivos sólidos e sintéticos de proporções específicas 

desenvolvida pela nossa equipe. É o resultado de uma feliz coincidência 

descoberta na prática de um de nossos desenvolvimentos realizado 

diretamente nos equipamentos de nosso parceiro/cliente na busca pela 

solução fim de uma situação a qual fomos desafiados.

A equipe envolvida de técnicos de campo, técnicos formuladores, químico e testes laboratoriais, nos fez descobrir 

que uma pequena proporção de lubrificantes sólidos associados à sintéticos, potencializavam as capacidades e 

agregavam características ao novo lubrificante.

Esta pequena proporção trouxe ao lubrificante um real aumento de suas características principais e adicionou outras 

que superaram as expectativas de solução com baixo custo.

Sua capacidade de carga, absorção de impacto e arrasto se comprovou totalmente eficiente em extremas exigências 

associadas a altas ou baixas rotações, e ainda lhe agregou alto poder de resfriamento, alto poder hidro-repelente, 

assim como à contaminantes externos, muito difíceis de serem combatidos.

A TECNOLOGIA T3 adicionada aos lubrificantes da linha LUBROTEC Grease e LUBROTEC Oil, usada de forma 

contínua e periódica, permite ao lubrificante formar uma espécie de pátina preta sobre a superfície das peças 

lubrificadas, um filme de proteção sólida lubrificante de longa duração entre as peças, não havendo mais contato 

metal contra metal, trazendo proteção contínua e poder de resfriamento, sendo necessária apenas sua reposição. 

LUBROTEC OIL RMS-G
Óleo aditivado para 
Satélites

Óleo grafitado de longa 
duração desenvolvido junto ao 
setor de rochas ornamentais 
para satélites e coroas de 
politrizes.

LUBROTEC OIL
RMS-CR-7
Óleo Sintético atóxico

Óleo sintético sem ponto de 
fulgor, com ampla faixa de 
temperatura de tralho e de 
longa duração. Atóxico, 
incolor e inodoro. 

TECNOLOGIA



A W DISTRIBUIDORA é uma empresa capixaba sediada em Cachoeiro de 
Itapemirim, o maior centro de processamento de rochas ornamentais do 
mundo, que tem por missão pesquisar, desenvolver, oferecer e distribuir 
soluções de alta performance na área de manutenação aos setores de mi-
neração e siderurgia do Brasil. Os produtos de seu portfólio, por princípio, 
devem oferecer custo/benefício de excelência, entregando eficiência e efi-
cácia aos seus clientes. Presente nas regiões SUL, SUDESTE e NORDES-
TE, consegue atender na sua totalidade o setor de rochas ornamentais e 
grande parte do setor extrativista de metais e não metais. Sua maneira de 
enxergar o negócio é a de ser AGENTE DE SOLUÇÃO para deficiências de lu-
brificação nas plantas em que é convidada a atuar, engajando-se de forma 
compromissada na busca da consolidação da melhoria. 

Em seu card de distribuição destaca-se a linha de lubrificantes de alta 
performance da LUBROTEC – LUBRIFICANTES TÉCNICOS que há mais de 30 
anos desenvolve sua linha própria de graxas e óleos especiais.

a melhor solução

+55 28 99885-5050
wdistribuidora@wdistribuidora.com.br

Aponte a Câmera 
do seu celular e
acompanhe-nos 
no instagram.


