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DECATHLON™ F 
ÓLEO SINTÉTICO DE ENGRENAGEM FECHADA 

Decathlon™ F possui uma formulação fixa de óleo base (sintético) PAO do 
grupo IV para uso em coroa helicoidal Flender e engrenagem planetária. 
Está de acordo com a especificação Flender 6/12/2005 Rev. 9. 

O óleo sintético Decathlon™ F é um lubrificante de pressão extrema, 
formulado para estar de acordo com sua demanda de sistemas de 
engrenagem fechada, incluindo diferenciais, transmissores e engrenagens 
industriais. As propriedades do óleo base sintético (PAO), reduz a fricção e 
o consumo de energia quando comparados aos óleos com base de 
petróleo. 

O Óleo de Engrenagem Decathlon™ F é formulado para funcionar mesmo 
sob as condições mais adversas como alta carga, impacto e ações de 
reversão.  Estão de acordo com os requisitos de desempenho de 
lubrificantes de pressão extrema da American Gear Manufacturer's 
Association (AGMA) 9005-D94 "Lubrificação de engrenagens fechadas 
industriais." Também estão de acordo com a especificação U.S. Steel 224 e 
requisitos DIN 51517-3.  
Óleo de engrenagem Decathlon™ F é recomendado especialmente para 
aplicações onde a temperatura de operação do óleo exceda os 175°F 
(80°C). 

BENEFÍCIOS:  
• REDUÇÃO DO DESGASTE – protege contra marcas, arranhões e 

descamação, afim de aumentar a vida útil da engrenagem e do 
rolamento. 

• VERSÁTIL – pode ser usado em uma variedade de equipamentos 
industriais e móveis, incluindo frotas mistas. 

• DESMULSIFICANTE – é separado facilmente da água.

• ANTI ESPUMANTE – protege as vedações e mantém a temperatura 
baixa pela quebra de bolhas de ar assim que são formadas. 

APLICAÇÕES: 
 
Decathlon™ F é ideal para uso em caixas de engrenagens de turbinas 
eólicas, guindastes, equipamentos de mineração, trituradores e extrusoras. 
Pode também ser usada em caixas de engrenagens que são afetadas por 
uma fonte de calor, como indústrias de vidro ou aço.   
Use Decathlon F em caixas de engrenagens em equipamentos Bucyrus que 
forem fabricados pela Flender. 

ASTM # CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
ISO 150 220 320 

D-445 Viscosidade Cinemática 
cSt @   40°C 
cSt @ 100°C 

142.10 
20.30 

228.17 
28.1 

325.70 
36.78 

D-2270 Índice de Viscosidade 165 160 161 
D-97 Ponto de Escoamento, °F (°C) -45 (-43) -45 (-43) -45 (-43)
Gardner 
Method 

Densidade, lb/gl @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

7.09 
0.8513 

7.12 
0.8549 

7.17 
0.8605 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C) 
 Cleveland Vaso Aberto 

482 (250) 420 (216) 470 (243) 

D-4172 Desgaste Quatro Esferas 
Diâmetro da calota, mm @ 40 kgf 0.40 0.40 0.40 

ISO 6614 Propriedades Desmulsificantes, 180°F 
(82°C) 

15 15 15 

ISO 2160 Corrosão por Tira de Cobre 
3 hrs @ 212°F (100°C) 

1A 1A 1A 

ISO 14635-1 FZG (A/8.3/90) Passa 12 Passa 12 Passa 12 
DIN 51354-2 FZG (A/16.6/90) Passa 12 Passa 12 Passa 12 
DIN 51819-3 FE-8 Rolamento 

Perda de massa dos cilindros, mg 
Perda de massa da grade, mg 

17 
22 

17 
22 

17 
22 

FVA 54 (I-IV) Teste de Microcorrosão (Coloração cinza) 
Falha da Fase de Carga 
Classificação GSC da Fase de Carga 
Classificação GSC da Fase de Resistência 

Falha 10 
Alto 
Alto 

Falha 10 
Alto 
Alto 

Falha 10 
Alto 
Alto 

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 
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