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ATENÇÃO: O óleo lubrificante após seu uso é um resíduo perigoso, podendo provocar danos ao meio ambiente. Todos os usuários de lubrificantes que gerem óleos usados ou 
contaminados deverão armazená-los e mantê-los acessíveis a coleta, em recipientes próprios e resistentes a vazamentos. Estes óleos deverão ser coletados por empresas 
autorizadas pela ANP, com fim específico de rerrefino. Resolução N° 362 do CONAMA de 23/06/2005 – Resolução ANP 18 (06/09). O não cumprimento destas resoluções 

sujeita o infrator às sanções previstas na lei de crimes ambientais. 

 

Lubrificante mineral de base asfáltica muito viscoso e adesivo 
 
DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO 
 
TUTELA ASF é um produto de base asfáltica de cor preta, bastante adesivo, com propriedades que lhe 
assegura forte aderência as superfícies metálicas. Desenvolvido para lubrificação de cabos de aço, correntes, 
grandes engrenagens, acoplamentos flexíveis, misturadores de borracha, de argila, equipamentos de 
construção, de drenagem, de siderurgia e outros que requeiram lubrificantes de viscosidade elevada, por suas 
características próprias.  
 
TUTELA ASF contém aditivos especiais que mantêm suas características lubrificantes mesmo sob condições de 
trabalho extremamente difíceis, minimizando qualquer tendência das partes ao emperramento. TUTELA ASF 
proporciona uma cobertura lubrificante permanente que é particularmente resistente ao deslocamento por 
cargas e lavagem por água. 
 
TUTELA ASF 360/F é designada para aplicação à quente para proteger e lubrificar grandes engrenagens e 
cabos de aço. Possuem propriedades antisoldas; desta forma são adequados para lubrificação de engrenagens 
sujeitas à cargas dinâmicas muito elevadas. 
 
TUTELA ASF 360 (Mais Fluído do que o ASF 360/F) pode ser aplicada a frio, pois é diluído com solvente, que 
facilita sua aplicação, e ao secar deixa uma película mais fina do produto original. 
 
Precauções a serem observadas na manipulação da TUTELA ASF 360: 

➢ Não deixar as embalagens abertas, pois a evaporação do solvente causa aumento da viscosidade do 
produto, dificultando sua aplicação. 

➢ Durante a aplicação do produto, é importante que haja ventilação adequada a fim de dispersar os 
vapores e acelerar a evaporação do solvente. 

BENEFÍCIOS 
 

A série TUTELA ASF 360 proporciona: 
 

➢ Proteção antidesgaste sob condições adversas; 
➢ Proteção contra ferrugem nas partes ferrosas; 
➢ Resistência a lavagem por água; 
➢ Lubrificação eficaz e higiênica podendo ser aplicado por pincel, espátula ou imersão. 
 

Excelente aderência às superfícies dos metais. 
 
ANÁLISES TÍPICAS 

ENSAIO MÉTODO (a) 
ASF 360 ASF 360/F 

ESP (b) VALOR (c) ESP(b) VALOR(c) 

Cor ASTM D-1500/ 
Visual  

Preto Preto Preto Preto 

Aspecto 
ASTM D-098 Fluido Fluido 

Líquido 
Viscoso 

Líquido 
Viscoso 

Viscosidade 
Brookfield, cPs 

MAI 025 – 40°C 4000-7000 5500 - - 

Viscosidade 
Brookfield, cPs 

MAI 025– 100°C -  - 300 – 650 475 

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil. 

(b) Esp.: Faixa de valores especificados para o método indicado 
(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio 
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ATENÇÃO: O óleo lubrificante após seu uso é um resíduo perigoso, podendo provocar danos ao meio ambiente. Todos os usuários de lubrificantes que gerem óleos usados ou 
contaminados deverão armazená-los e mantê-los acessíveis a coleta, em recipientes próprios e resistentes a vazamentos. Estes óleos deverão ser coletados por empresas 
autorizadas pela ANP, com fim específico de rerrefino. Resolução N° 362 do CONAMA de 23/06/2005 – Resolução ANP 18 (06/09). O não cumprimento destas resoluções 

sujeita o infrator às sanções previstas na lei de crimes ambientais. 

        

EMBALAGEM DISPONÍVEL 
o Balde de 20 litros; 
o Tambor de 200 litros 

 
SAÚDE E SEGURANÇA 
Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente 
as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)” através do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


