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ENVIROLUBE® EXTREME 
LUBRIFICANTE DE ENGRENAGEM ABERTA LIVRE DE TCLP    

Quando se trata de proteger engrenagens abertas de cargas muito altas, 
o Envirolube® da Whitmore é reconhecido por OEMs e pelos usuários 
finais como o produto certo para esse tipo de serviço. 
 
Em 2012 a Whitmore apresentou uma nova melhoria: uma mistura 
especial do mais recente anti desgaste. O produto ganhou o nome de 
Envirolube® Extreme.  Nada foi retirado da formulação do original 
Envirolube®. A sinergia criada pelo Sistema de aditivos Extreme, reduz a 
fricção e desgaste a um nível nunca imaginado antes. Redução da fricção 
em 28.1% e do desgaste em 28.5%.   
Quando o Envirolube® Extreme é usado, novas engrenagens (até mesmo 
as danificadas), suavizam seu trabalho através de uma combinação de 
polimento e compressão causadas por alta carga Esse processo é 
normalmente chamado de aplainamento.  Não há necessidade de uso de 
outros produtos.   
Idealmente, o Envirolube® Extreme deve ser borrifado intermitentemente 
nas engrenagens. Isso permite a evaporação parcial do produto, o que 
resulta num aumento da viscosidade do lubrificante nas engrenagens. 
Para engrenagens de moinhos de bolas, grandes e que suportem alta 
carga, é normal uma frequência de lubrificação entre 15 e 20 minutos.   

 
BENEFÍCIOS: 
 
• PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE – estende a vida útil da 

engrenagem. 
 
• ALISA A SUPERFÍCIE – A adição da combinação de aditivos 

“Envirolube® Extreme” multiplica o efeito de alisamento que tem sido 
testemunhado há anos por clientes que usam o Envirolube®. 
Superfícies mais alisadas, espalham a carga e previnem o desgaste. 
Elimina a necessidade de uso de outro produto especial.  

 
• PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO – protege contra oxidação e 

corrosão.  
 
• LIVRE DE TCLP – passa no Procedimento de Lixiviação de 

Característica de Toxidade da EPA. O produto não é considerado 
como “perigoso”. 

 
APLICAÇÕES: 
 
Envirolube® Extreme atende os requisites dos OEMs para lubrificante de 
engrenagem aberta.  
 
Use o produto em intensidade media em moinhos não aquecidos em 
temperaturas entre 0°F (-18°C) e 110°F (43°C).  Uso o produto em alta 
intensidade em moinhos aquecidos em temperaturas até 220°F (105°C) 
ou aonde as engrenagens estiverem muito desgastadas. 
 
Os dois tipos são adequados para uso em sistemas de pulverização sem 
ar. Não utilize esse produto com vedantes de borracha NBR. Para 
esses casos, é recomendado o uso da Viton®.  

ASTM #                                                                                                                  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
  Envirolube® Extreme 

Medium 
Envirolube® 

Extreme Heavy 
D-445 Viscosidade Cinemática, (sem diluente) 

 cSt @ 100°C  
 

659 
 

1,263 
D-445 Viscosidade Cinemática, (sem diluente) 

 cSt @ 40°C  
 

77,000* 
 

>100,000 
D-445 Viscosidade Cinemática (Produto completo) 

 cSt @   40°C  
 cSt @ 100°C  

 
820 
-- 

 
2,034 

-- 
Método  
Gardner 

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

8.44 
1.013 

8.47 
1.017 

D-2783 Extrema Pressão (Four-ball) 
 Ponto de Solda, kg 

 
Passa 800 

 
Passa 800 

D-4172 Desgaste por Quatro Esferas,  
 Diâmetro da calota, mm 

 
0.393 

 
0.393 

 Coeficiente de fricção Não Testado 0.04348 
 Ventímetro Lincoln @ 400 psi, °F (°C) 0 (-18) 15 (-9) 
 Estágio ultrapassados pelo teste FZG, DIN 51354 14 14 

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

EMBALAGENS 
Shuttle Tanks 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 

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

FICHA TÉCNICA 


