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ENVIROLUBE® XE 

LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS ABERTAS NÃO ASFÁLTICO LIVRE DE TCLP    
Envirolube® XE da Whitmore é um lubrificante para engrenagens abertas 
robustos, usado principalmente em moinhos de bola e fornos. É livre de 
metais pesados e piche. Invés disso, o Envirolube® XE contém uma 
mistura de alta viscosidade de destilado de petróleo, polímero sintético e 
resinas. A vantagem dessa composição sobre o asfalto, é que o 
lubrificante não degrada após um tempo, o que simplifica a limpeza.  
 
Envirolube® XE cria uma proteção química e física eficaz, que previne 
escoriações e furos. Qualquer aspereza que pode experimentar alta carga, 
porém são impedidas de se soldarem umas as outras. A pressão faz com 
que as saliências cedam, sendo assim, são comprimidas.  O resultado 
final, é uma melhora significativa no alisamento da superfície, válido tanto 
para engrenagens novas, quanto para danificadas. Não é necessário o uso 
de um lubrificante adicional. 
 
Idealmente, o Envirolube® XE 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 de uso de outro 
lubrificante. 
 
INSPEÇÃO DA ENGRENAGEM – O revestimento marrom é visível 
na engrenagem, porém é transparente o suficiente para permitir a 
inspeção da engrenagem usando luz estroboscópica.  
 
LIMPEZA FÁCIL – A base não asfáltica é mais suave e pode ser 
removida com facilidade.  
 
LIVRE DE TCLP – passa no Procedimento de Lixiviação de 
Característica de Toxidade da EPA. O produto não é considerado 
como “perigoso”. 
 
APLICAÇÕES: 
 
Use o produto em engrenagens abertas que suportem altas 
cargas, como moinhos de bolas e fornos. Ambos os tipos atendem 
aos requisitos da FL Smidth para uso em sistemas de pulverização 
intermitente. Todos os tipos são adequados para sistemas de 
lubrificação automática usando tubos de gotejamento ou bicos 
pulverizadores. Também são adequados para uso 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 Final)   

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) 
D-92 Ponto de Ignição, Cleveland Open Cup, °F (°C) 295 (146) 345 (174) 
D-2783 Extrema Pressão (Four-Ball) 

 Ponto de solda, kg 
 

800 
 

800 
D-4172 Desgaste por Four-Ball (configurações padrões) 

 Diâmetro 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 
Perda total de Massa Após 12 Etapas, mg/kWh 

 
-- 

 
0,21 

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.  
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