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EZ SWITCH® CLEAR 

LUBRIFICANTE PARA CHAVE DE INTERRUPTOR 
     
 
EZ Switch® Clear da Whitmore® é um lubrificante biodegradável 
que facilita o movimento do interruptor e elimina a possibilidade de 
danos devido a interruptores duros. Ele também permite a garantia 
de que os interruptores serão totalmente posicionados de froma 
correta, o que reduz o risco de descarrilhamento.  
 
Os lubrificantes de troca que precisam de grafite, são sujos para 
trabalhar e deixam manchas permanentes nas roupas. O EZ 
Switch Clear possui a vantage de não manchar as mãos nem as 
roupas.  
 
EZ Switch Clear é biodegradável de acordo com o teste OECD 
301B. Os hidrocarbonetos não são prontamente biodegradáveis, 
mas eles podem ser degradados por microorganismos, então eles 
são considerados biodegradáveis. 
 
 
EZ Switch® Clear pode ser aplicado com o despejo sobre o 
interruptor, aplicado com pincel ou com spray. Não é necessário o 
uso de equipamentos de pulverização especiais. Pode ser usada 
qualquer marca de bomba de pulverização. Em alguns casos, 
talvez seja necessário remover o bucal ou abri-lo com o uso de 
uma furadeira. 
 
Cobre totalmente o interruptor com uma camada fina de 
lubrificante.  
 
 
 

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

atrito facilita a operação do interruptor. Além disso, minimiza o 
esforço e o risco de danos.  

 
• AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA – apenas um tipo pode 

ser usado o ano todo. 
 
• FÁCIL DE APLICAR – pode ser despejada, aplicada com 

pincel ou por spray. 
 
• RESISTE À CONTAMINANTES – não atrai sujeira. 
 
• RESISTE A CHUVA – não é solúvel em água e não é 

retirado facilmente com produtos a base de água. 
 
• BIORESPONSÁVEL – ajuda a reduzir o impacto ao meio 

ambiente.  
 
 
APLICAÇÕES: 
 
EZ Switch Clear é principalmente para uso como lubrificante para 
chaves de interruptor. É útil perto de água, em locais que 
necessitam um lubrificante biodegradável e limpo.  

 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS 
 
 Grau ISO  46 

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

 
46 
7,7 

D-2270 Índice de Viscosidade 136 
 
D-97 

 
Ponto de Fluidez, °F (°C) -30 (-34) 

 
Método 
Gardner 

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

7,19 
0,861 

 
D-92 

 
Ponto de Ignição, °F (°C) 
 Cleveland Open Cup 

400 (204) 

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

 
 

 
EMBALAGEM 

Barricas 
 
 
 
 
 

Para informações sobre a garantia, scaneie o QR code. 
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