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EZ SWITCH® 
LUBRIFICANTE PARA CHAVE DE DESVIO   

EZ Switch® da Whitmore distinguiu-se como um ótimo lubrificante para 
chaves de desvio. Ele é fácil de ser aplicado. Forma uma camada 
protetora sobre a placa que resiste à chuva e interrompe o desgaste.   
 
Após a aplicação, o EZ Switch® começa a secar sobre a placa. 
Operações durante o período de secagem do lubrificante comum, pode 
causar a retirada desse. Com o uso do EZ, a operação das placas 
deixa a camada mais densa sobre a área de contato, o que aumenta a 
proteção contra desgaste.  
 
COMO APLICAR: 
EZ Switch® da Whitmore pode ser usado em todos os tipos de placas 
de apoio para trilhos, tanto manuais quanto automaticas. Podem ser 
aplicados com pincel ou spray. Cobrir a placa com a camada mais fina 
possível.  
 
CHUVA: 
EZ Switch® pode ser aplicado em placas molhadas e não sai com a 
chuva. Como o EZ Switch® seca rapidamente, ele se torna ainda mais 
resistente à chuva. 
 
FREQUENCIA DE LUBRIFICAÇÃO: 
Com o EZ Switch®, uma placa pode operar duas vezes sem precisar 
de lubrificação adicional. Por causa da variação climática, e as 
condições de operação das placas, é impossível fornecer uma 
frequência de lubrificação muito maior.  

• Uma boa forma de iniciar, é lubrificar todas as placas e 
fiscalizá-las após uma semana.   

• Aquelas que operem com mais frequência ou as que estão 
sujeitas à condições severas, talvez precisem de uma 
reaplicação do lubrificante após uma semana.  

• Em casos extremos, pode ser necessária reaplicação mais 
de uma vez na semana. 

• Na maioria dos casos, as placas que operem com menor 
frequência, requerem ciclos reaplicação do lubrificante 
maiores que uma semana.  

• A maioria dos operadores verificaram que o maior intervalo 
de reaplicação do lubrificante é de uma vez ao mês, para 
placas pouco utilizadas.   

 
BENEFÍCIOS: 
 
• REDUZ O ATRITO E O DESGASTE – baixa coeficiente de 

atrito facilita a operação da placa. Além disso, minimiza o 
esforço e o risco de ferimentos nas placas manuais.  

 
• PROTEÇÃO DE MAIOR DURAÇÃO – menor frequência de 

reaplicação economiza tempo e diminui o consumo.  
 
• TEMPERATURA DE OPERAÇÃO – pode ser usado em 

temperaturas abaixo de -60°F (-51°C). Um tipo serve para as 
condições climáticas do ano todo.  

 
• FÁCIL DE APLICAR – pode ser despejada, aplicada com pincel 

ou por spray. 
 
•    RESISTE À CONTAMINANTES – não atrai sujeira. 
 
 
EMBALAGENS:  
Está disponível em tambores, barricas, baldes ou até mesmo, por uma 
embalagem customizada, que é feita para atender aos requisitos e 
necessidades operacionais.  
Agite antes de usar. 
 
APLICAÇÕES: 
EZ Switch® foi formulado primeiramente para uso em chaves de 
desvio, mas também pode ser usado em cabos de aço, pois sua 
composição é rica em grafite e suporta temperaturas muito altas 
(>600°F, ou >315°C). Os componentes do fluido irão evaporar e deixar 
um lubrificante de grafite seco.  
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 NLGI  Mais leves que 000 
D-2983 Viscosidade (Viscosímetro Brookfield) 

 Spindle HA-2 @ 5 rpm @ 77°F (25°C), cps 
 

2,080 
Método 
Gardner 

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

8.09 
1.091 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C), Cleveland Open Cup (Base Oils) 311 (155) 
D-97 Ponto de escoamento, °F (°C) 5 (-15) 
D-1743 Teste de Corrosão, Água Destilada Passa 
OEM 
Standard 

Bombeabilidade em Baixa Temperatura 
 Ventímetro Lincoln @ 400 psi, °F (°C) 

 
-60 (-51) 

 Spray Comercial Convencional, °F (°C) 40 (4) 
 Aparência Fluido Cinza Escuro 

Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção.    
EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Embalagens 
não retornáveis Tambores Barricas Baldes 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você pode, também, nos contatar pelo e-mail sales@whitmores.com 

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