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GearMate® 1000 ICT 

LUBRIFICANTE MULTIUSO PARA ENGRENAGEM ABERTA 
 
GearMate® 1000 ICT da Whitmore® é formulado para uso em 
engrenagens abertas e outras aplicações externas severas em 
draglines e escavadeiras de mineração. Também é altamente 
recomendada para uso em engrenagens abertas de fornos e moinhos 
de bolas, incluindo aqueles sob as cargas mais pesadas, também em 
caixas de engrenagens de motores de tração, encontrados em 
locomotivas antigas. O GearMate 1000 ICT da Whitmore, atende a 
demanda para lubrificante para engrenagens abertas que formam um 
revestimento escuro, não transparente sobre o metal. O revestimento 
preto denso, permite que o operador saiba que o lubrificante está na 
quantidade correta e no local correto.  
 
A mistura de aditivos sólidos anti corrosão, solúveis em óleo da 
Whitmore fornece uma capacidade de suportar cargas altas e 
resistência ao desgaste ao mesmo tempo que não é prejudicial ao 
meio ambiente.   
 
O GearMate® 1000 ICT da Whitmore possui uma estrutura de 
espessante que resiste a emulsão com água e possui excelente 
estabilidade mecânica e térmica. Um polímero especialmente 
selecionado que permite que o revestimento do lubrificante mantenha 
suas características de aderência sob variações de temperatura. 
 
Atende aos requisitos da especificação SD 4713 da Caterpillar.   
“Extremamente Pesado” pode ser usado em Engrenagens de Tambor 
de Guincho CAT (especificação SD 4713 revisão em Junho de 2011). 
O grau “Pesado” foi aprovado pela Agência Ferroviária de 
Passageiros da África do Sul para uso em caixas de engrenagens de 
motores de tração, que utilizam graxa semi fluida. 

 
BENEFÍCIOS: 
 
• LIVRE DE TCLP – passa no Procedimento de Lixiviação de 

Característica de Toxidade da EPA. Isso significa que o produto 
é livre de metais pesados e solventes que agridem a camada de 
ozônio.   

 
• NÃO EMULSIFICA NA ÁGUA – ideal para aplicações e 

componentes expostos à chuva, neve e gelo.  
 
• ALTA CAPACIDADE DE CARREGAMENTO - protege contra 

arranhões e engripamento durante impacto.  
 
• INVENTÁRIO REDUZIDO – um único tipo pode suportar as 

várias condições climáticas do ano.  
 
APLICAÇÕES: 
 
O GearMate® 1000 ICT da Whitmore é recomendado para várias 
aplicações em draglines e escavadeiras de mineração incluindo 
engrenagens abertas, lanças e rolamentos carregados com muita 
carga.  
 
O GearMate® 1000 ICT da Whitmore® também é recomendado para 
uso em engrenagens abertas de fornos, moinhos de bola e outros 
equipamentos de rotação similares.  
É recomendado especificamente aonde alta carga e proteção 
inadequada, pode resultar em furos e arranhões nas engrenagens. 

ASTM #   CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

  Ártico Todas as 
condições 
climáticas 

Leve Pesado Extremamente 
Pesado 

 NLGI  000 00 0-00 0 0-1 

 
D-445 

Viscosidade Cinemática  
(Óleo base com Polímero) 
 cSt a 40°C 
 cSt a 100°C 

 
 

1.900 
-- 

 
 

1.900 
-- 

 
 

1.900 
-- 

 
 

4.123 
165 

 
 

6.500 
254 

Método 
Gardner 

 

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

8,50 
1,0185 

8,33 
1,0000 

8,38 
1,0060 

8,33 
1,0002 

8,55 
1,0300 

D-92 
Ponto de Fulgor, Cleveland Open Cup 
 Óleo base, °F (°C) 
 Produto Final com Solvente, °F (°C) 

 
400 (204) 
250 (121) 

 
400 (204) 
250 (121) 

 
400 (204) 
250 (121) 

 
400 (204) 

Sem Solvente 

 
400 (204) 

Sem Solvente 

 
D-2596 

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

 
800* 

 
800* 

 
800* 

 
800* 

 
800* 

 
D-2266 

Desgaste por Four Ball 
 Diâmetro da cicatriz, mm 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,7 

 
D-1743 

Teste de Corrosão Passa Passa Passa Passa Passa 

 
 

Tipo de Espessante Lítio Lítio Lítio Lítio Lítio 

 Tipo de Óleo Mineral Mistura Sintética Mineral Mineral Mineral 

 Uso em Temperatura Baixa °F (°C) 
 

-40 (-40)  -20 (-29) -10 (-23)  10 (-12) 30 (-1) 

*Testado Four Ball EP antes da adição de solvente 
Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção. 

EMBALAGENS 

Tambores Barricas 
 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
 

www.whitmores.com 

Feito nos Estados Unidos numa planta com aprovação ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015  

FICHA TÉCNICA 

http://www.whitmores.com/
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