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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. 

        

Graxa à base de sabão de cálcio 

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO 

 
TUTELA CÁLCIO GRAFITE. é uma graxa à base de sabão de cálcio aditivada com grafite. 
 

TUTELA CÁLCIO GRAFITE forma uma película com excelentes características lubrificantes devido ao seu alto 
percentual de grafite em fórmula. 
 
TUTELA CÁLCIO GRAFITE é adequada para lubrificadores de trilhos e de flanges de rodas de veículos 
ferroviários ou certos acionamentos de alimentadores de fornalhas por eixo sem-fim, coroa de pinhão ou rodas 
dentadas. 
 

ANÁLISES TÍPICAS 

 

ENSAIO MÉTODO(a) 
Consistência NLGI 1 

ESP.(b) VALOR(c) 

Cor Visual Grafite Grafite 

Penetração Trabalhada mm/10 ASTM D-217 - 310 - 340 

Ponto de Gota, ºC ASTM D-566 - Min. 80 

(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 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

O número que segue o nome do produto indica seu grau de consistência NLGI. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
o Balde de 20 kg; 

o Tambor de 170 kg. 

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)”. 


