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ENVIROLUBE® 
LUBRIFICANTE DE ENGRENAGENS ABERTAS LIVRE DE TCLP   

Em quase todas as categorias de produtos, normalmente uma marca se 
destaca como líder no mercado em relação a desempenho ou qualidade. 
Quando se trata da proteção de engrenagens abertas que suportem altas 
cargas, o Envirolube® da Whitmore, é reconhecido pelos OEMs e por 
seus clientes como o produto certo para esse tipo de serviço.  
Nenhum outro lubrificante de engrenagem aberta oferece proteção contra 
desgaste que o Envirolube® oferece. A combinação de revestimento de 
proteção denso, garante operações mais suaves mesmo em engrenagens 
que atuem sob altíssimas cargas.    
Ao usar o Envirolube® em engrenagens sob alta carga, o dano ou 
desgaste existente como corrosão ou lascamento é suavizado, 
restaurando o alisamento na superfície de operação. Esse processo é 
chamado de aplainamento.  
Envirolube® 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 empurradas para os 
vales. 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® 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. 

 
• ALISAMENTO DA SUPERFÍCIE – Superfícies mais lisas, espalham 

a carga e previnem o desgaste. 
 
• PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO – protege contra corrosão e 

oxidação 
 
• LIVRE DE TCLP – passa no Procedimento de Lixiviação de 

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

 
APLICAÇÕES: 
 
Envirolube® atende os requisitos de 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 onde as engrenagens estiverem muito desgastadas. 
 
Todos os 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® Light Envirolube® Medium Envirolube® Heavy 
D-445 Viscosidade Cinemática, (sem diluente) 

 cSt @ 100°C  
 

200 
 

659 
 

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

 cSt @ 40°C  
 

8000 
 

77.000* 
 

>100.000 
D-445 Viscosidade Cinemática (produto completo) 

 cSt @   40°C  
 cSt @ 100°C  

 
125 

6 

 
820 
-- 

 
2,034 

-- 
Métodos 
Gardner 

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

7,60 
0,910 

8,44 
1,013 

8,47 
1,017 

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

 
400 

 
800 

 
800 

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

 
0,63 

 
0,55 

 
0,55 

 Coeficiente de Fricção Não testado Não testado 0,06045 
 Ventímetro Lincoln @ 400 psi, °F (°C) -55 (-48) 0 (-18) 15 (-9) 
 Estágio ultrapassados pelo teste FZG, DIN 51354 Não testado 12 12 

*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  
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