
TDS-7009  10-18-16  kc 

DECATHLON™ CCL 
LUBRIFICANTE DE CORRENTES TRANSPORTADORAS 

O óleo Decathlon™ CCL é totalmente sintético para linhas de pintura 
E-Coat e para sistemas de pintura a base de água. Esses lubrificantes
aderentes foram desenvolvidos para lubrificação de correntes
transportadoras suspensas e de solo, onde lubrificantes possam ser
submetidos a banho de tinta. O desgaste é evitado pela presença de
aditivos anti desgaste especiais.

Lubrificantes Decathlon™ CCL dissolvem completamente em água e 
em tintas solúveis em água. Ao contrário dos produtos convencionais, 
resíduos lubrificantes não afetam a pintura por banho. Não tem 
formação de olho de peixe, crateras, buracos, manchas ou superfícies 
irregulares. 

Decathlon™ CCL irá reduzir substancialmente o consumo de 
lubrificante, diminuindo o custo por hora de operação e reduzindo os 
intervalos de manutenção e o tempo de inatividade. 

BENEFÍCIOS: 

• REDUÇÃO NO CONSUMO – permite maiores intervalos entre as
reaplicações.

• FÓRMULA ANTI DESGASTE – reduz o desgaste nos elos das
correntes, pinos e buchas sem o uso de lubrificantes sólidos.

• PROTEÇÃO – contra desgaste e corrosão.

• MAIS SUAVE E SILENCIOSA – correntes trabalham de forma
mais suave e menos ruído.

• FAIXA DE OPERAÇÃO – De 375°F (190°C) a temperaturas
maiores que 475°F (245°C) com lubrificação mais frequente.

APLICAÇÕES: 

Decathlon™ CCL é ideal para acionamento por corrente de todos os 
tamanhos.  Decathlon™ CCL pode também ser borrifado, injetado ou 
gotejado sobre a corrente.  

ASTM # CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
Nome do Produto 

 
CCL 150 

 
CCL 220 

ISO 
 

150 
 

220 
D-445 Viscosidade Cinemática 

cSt @   40°C 
cSt @ 100°C 

148 
27 

226 
41 

D-2161 Viscosidade Saybolt 
SUS @ 100°F 
SUS @ 210°F 

715 
130 

1,094 
200 

D-2270 Índice de Viscosidade 
 

228 
 

236  
D-97

 
Ponto de Escoamento, °F (°C) 

 
-44 (-42)

 
-52 (-47) 

Método 
Gardner 

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

 
8.79 

1.055 

 
8.74 

1.049 
 
D-92

 
Ponto de Fulgor, °F (°C) Cleveland Vaso Aberto 

 
440 (227) 

 
440 (227)  

D-4172
 
Desgaste Quatro Esferas, Diâmetro da calota, mm 
@ 40 kg 

 
0.32 

 
0.32 

D-665
 
Teste de Oxidação 
 Água Destilada Passa Passa  

D-189
 
Resíduo de Carbono Conradson, % Perda 

 
0.32 

 
0.33  

D-972
 
Evaporação de Filme Fino, % Perda 

@ 355°F (179°C) @ 6 hrs 

 
4.12 

 
3.38 

Aparência 
 

Transparente claro 
 

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

EMBALAGENS 
Não 

retornáveis Tambores Baldes 

Para maiores informações, scaneie o QR code. 
Você também pode nos contatar pelo sales@whitmores.com 

Ou escrever para o nosso Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com

FICHA TÉCNICA 


