GRAXAZUL e GRAXAZUL PLEX
Quem planta proteção, colhe produtividade

A Graxazul é uma graxa multiuso com alto poder de lubrificação, ideal para
aplicação em rolamentos. Disponível nas versões Graxazul e Graxazul Plex,
sua formulação vem ganhando cada vez mais espaço na linha industrial em
máquinas e equipamentos agrícolas pelo seu ótimo desempenho em
diferentes condições climáticas. Conheça mais sobre esse importante
aliado de suas máquinas e rolamentos e coloque o tempo a favor da sua
produtividade.

www.schaeffler.com.br

GRAXAZUL e GRAXAZUL PLEX
Quem planta proteção, colhe produtividade
GRAXAZUL

GRAXAZUL PLEX

Ideal para aplicações de
lubrificação de uso geral
em:
• Rolamentos
• Buchas
• Pinos

Aumenta a vida útil de seus equipamentos de uso
severo, em condições como alta temperatura e extrema
pressão.
Aplicações indicadas em:
• Articulações
• Rolamentos e eixos cardan
• Rodas
• Juntas universais
• Sistemas de suspensão
• Rótulas esféricas

• Ótimo desempenho quando aplicada em
serviços leves e médios, com velocidade, cargas e
temperaturas moderadas.
• Indicada para proteção em condições úmidas,
inibindo a ferrugem e corrosão.

• Ótimo desempenho quando aplicada em serviços
médios, com velocidade, cargas e altas temperaturas.

• Mais eficiente na redução de ruídos de
funcionamento.

• Indicada para proteção em condições úmidas,
inibindo a ferrugem e corrosão.

Características

Características

Aparência

Lisa

Aparência

Lisa, macia, amanteigada

Cor

Azul transp.

Cor

Azul

Grau NGLI

2

Grau NGLI

2

Sabão tipo

Lítio

Sabão tipo

Complexo de lítio

Sabão %

6,0 — 9,0

Sabão %

8,0 — 12,0

Ponto de gota

182°C

Ponto de gota

250°C min.

Temp. de operação

-35°C — 120°C

Temp. de operação

-5°C — 200°C

Odor

Citronela

Odor

-

Penet. trab. 60.000X

265 - 295

Penet. trab. 60.000X

265 - 295

Penet. trab. 100.000X

355 máx.

Penet. trab. 100.000X

290

Ensaio EMCOR

1 máx.

Ensaio EMCOR

-

% óleo mineral

85% min.

% óleo mineral

80,0% min.

Viscos. Óleo min. 40°C

133 — 144 CST

Viscos. Óleo min. 40°C

126,0 CST — 170 CST

Viscos. Óleo min. 100°C

9,0 — 11,0 CST

Viscos. Óleo min. 100°C

15,8 CST

Aditivo R&O

Presente

Aditivo R&O

Presente

Estabilidade H2O

15 min/90°C

Estabilidade H2O

-

Análise infravermelho

Passa

Análise infravermelho

Passa

Teor de sep. de óleo 5% máx.

0

Teor de sep. de óleo 5% máx.

0

Ensaio nível de ruído

FAG

Ensaio nível de ruído

FAG
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