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ENVIROLUBE® XE EXTREME 
LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGEM ABERTA, NÃO ASFÁLTICO E LIVRE DE 

TCLP 
 
 
Por muitos anos, o Envirolube® XE da Whitmore, tem provado ser um 
lubrificante de engrenagens abertas robusto, usado principalmente em 
moinhos de bolas e fornos. Ele é livre de metais pesados e asfalto. No 
lugar de asfalto, o lubrificante contém uma mistura de petróleo destilado, 
de polímeros e resinas sintéticas de alta viscosidade. A vantagem da 
mistura sobre o asfalto é que o lubrificante não degrada com o tempo. O 
lubrificante também facilita muito a limpeza.  
 
A Whitmore agora apresenta uma nova geração de lubrificantes para 
engrenagens abertas, o Envirolube® XE Extreme. Esse produto único, 
contém uma combinação de aditivos que reduzem significativamente o 
atrito e o desgaste, além disso, promove uma superfície de contato 
suave. Ele funciona da seguinte forma. 
 
O desgaste por abrasão ocorre quando os picos de rugosidades opostas 
se soldam momentaneamente. O Envirolube® XE Extreme cria uma 
proteção química e física que impede a soldagem dessas partículas. Com 
essa proteção, a pressão faz com que as saliências cedam e são 
empurradas para baixo, suavizando a superfície, com uma mínima 
remoção de metal. 
 
Idealmente, Envirolube® XE 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, ALISAMENTO DA SUPERFÍCIE - 
estende a vida útil da engrenagem e reduz os gastos com operações. 
Elimina a necessidade do uso de outro lubrificante. 
 
INSPEÇÃO DA GRAXA – O revestimento marrom é visível na 
engrenagem, mas é transparente o suficiente para permitir a inspeção 
usando uma luz estroboscópica.  
 
LIMPEZA FÁCIL – A base não asfáltica permanece suave. Ela flui 
facilmente pela engrenagem e é de fácil remoção.  
 
LIVRE DE TCLP – passa no Procedimento de Lixiviação de Característica 
de Toxidade da EPA. O produto não é considerado como resíduo 
“perigoso”. 
 
APLICAÇÕES: 
 
Uso em engrenagens abertas altamente carregadas como moinhos de 
bolas e fornos. Os dois tipos de graxa atendem as especificações 
Minerais para a Falk e Metso. Também atendem aos requisitos da FL 
Smidth quando usados em sistemas de pulverização intermitente. Pode 
ser usado em sistemas de lubrificação automática, usando tanto em tubos 
de gotejamento, bicos pulverizadores e também em sistemas de 
pulverização sem ar.  
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 Classificação Médio Pesado 

D-445 Viscosidade Cinemática (Fluído Base)  
cSt @ 40°C  
cSt @ 100°C  

 
>100.000 

1.100 

 
>100.000 

1.100 

D-445 Viscosidade Cinemática (Produto Pronto)  
 cSt @ 40°C  

 
1.080 

 
3.500 – 4.500 

Método 

Gardner 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15,5°C) 
Gravidade específica, g/cc @ 60°F (15,5°C) 

7,53 
0,904 

7,46 
0,896 

D-93 Ponto de Ignição, Pensky Martens, °F (°C)  245 (118) 245 (118) 

D-92 Ponto de Ignição, Cleveland Open Cup, °F (°C) 345 (174) 345 (174) 

D-2783 Extrema Pressão (Four-Ball) 
 Ponto de solda, kg 

 
800 

 
800 

D-4172 Desgaste por Quatro Esferas (configuração 
padrão) 

 Diaâmetro da calota, mm 

 

0,51 

 

0,45 

D-4048  
Modificado 

Corrosão por Tira de Cobre 

 212° (100°C) @ 3 hr 

 

1B 

 

1B 

 Bombeamento em baixa temperatura 

 Ventímetro Lincoln @ 400 psi, °F (°C) 

 

5 (-15) 

 

20 (-7) 

 Teste FZG nas configurações A/2.76/50 

Total de perda de massa após 12 estágios, 
mg/kWh 

 

--- 

 

0,067 

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

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Tambores Barricas Baldes 
 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
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