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BioSwitch™ 
LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL PARA CHAVES DE DESVIO 

    
BioSwitch™ da Whitmore protege o SWITCH (placas de desvio de 
trilhos), contra o desgaste formando uma camada de lubrificante 
sólido. Após ser aplicado, o fluido começa a secar na placa, entretanto, 
irá reter umidade e o lubrificante não ficará quebradiço. Conforme a 
placa opera, o lubrificante se espalha e o revestimento protetor se 
torna denso sobre a área de contato. A camada densa não é pegajosa 
e não segura sujeira ou poeira.  
 
BioSwitch™ é biodegradável de acordo com o teste Modificado Sturm.  
COMO APLICAR: 
BioSwitch™ da Whitmore pode ser aplicado despejando, esfregando 
ou spray. Cobre totalmente a placa com a camada mais fina possível.  
CHUVA: 
BioSwitch™ pode ser aplicado às placas molhadas, não irá sair com a 
chuva. Conforme a superfície seca, ele se torna ainda mais resistente 
à chuva.  
FREQUENCIA DE LUBRIFICAÇÃO: 
Com BioSwitch™, a placa opera duas vezes mais que o comum e 
necessita de duas vezes menos lubrificação que o comum. As 
seguintes indicações gerais sobre a frequência de lubrificação 
utilizando o BioSwitch™.   
Normal a Pesado: Semanalmente 
Raro: Mensal  
Placas que operam em condições muito severas, talvez necessitem de 
lubrificação duas vezes na semana.  
BioSwitch™ é certificada pela USDA como biobased, e possui 
designação USDA BioPreferred.   

 
BENEFÍCIOS: 
 
• REDUÇÃO NA FRICÇÃO E DESGASTE – baixo coeficiente de 

fricção que facilita a operação da placa. Minimiza o esforço e 
risco de dano. 

 
• MAIOR DURAÇÃO DE PROTEÇÃO – reaplicação com menor 

frequência, economiza tempo e diminui o consumo. 
 
• GRANDE ALCANCE DE TEMPERATURA – um tipo pode ser 

usado o ano todo. 
 
• FÁCIL APLICAÇÃO – Pode ser despejado, esfregado ou 

borrifado. 
 
• RESISTÊNCIA À CONTAMINANTES – Não atrai sujeira ou 

poeira. 
 
• BioResponsible™ – ajuda a reduzir o impacto no meio ambiente.  
EMBALAGEM: 
 
BioSwitch™ está disponível em tambores, barricas, baldes, latas de 
spray em embalagens não retornáveis. Também está disponível 
através de um Sistema de entrega de lubrificantes a granel que é 
projetado para atender às suas necessidades operacionais de 
subestações. 
 
Agite ou misture antes de usar. 

   
ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 
D-2983 

 
Viscosidade (Brookfield) 
 Spindle 2 @ 5 rpm @ 77°F (25°C), cps 

 
 

2,100 
 
D-97 

 
Ponto de Gota, °F (°C) 

 
-15 (-26) 

 
Método 
Gardner 

 
Densidade, lb/gal @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

 
7,96 

0,956 
 
D-92 

 
Ponto de fusão, °F (°C) 
 Capilar aberto Cleveland (Base de óleos) 

 
>500 (260) 

 
D-2596 

 
4-Ball EP 
 Ponto de Solda, kg 

 
 

400 
 
D-2266 

 
Desgaste 4-Ball 
 Diâmetro de Calota, mm 

 
 

0,50 
 
D-4048 
(Modificado) 

 
Corrosão por tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

 
 

1B 
 
 

 
Cor 

 
Cinza 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 
 

EMBALAGENS 

Granel 
Embalagens 

não retornáveis 
Tambores Barricas Baldes 

  
Para informações de garantia, scaneie o QR code. 

Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 
Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
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