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  MATRIX® M 

  GRAXA PARA SERVIÇOS PESADOS com MOLIBDÊNIO 
 
 
Matrix® M da Whitmore® é uma graxa de complexo de sulfato de 
cálcio com dissulfeto de molibdênio que é extremamente 
recomendada para aplicações difíceis como pressões extremas, 
água, calor ou ataques químicos.  
 
O espessante por sí só, possui uma proteção, mas com a adição 
do molibdênio, cria-se uma camada de proteção ponderosa sob 
condições de carga extrema e baixa velocidade.  
 
Matrix M auxilia a neutralizar ácidos e também resiste à reação 
com materiais cáusticos. A graxa Matrix tem prevenido corrosão 
mesmo após anos de exposição a vapores de ácido fosfórico.  
 
Uma temperatura contínua de 400°F (200°C) está dentro de sua 
faixa de segurança. Porém, ele pode suportar 550°F (288°C) de 
forma contínua, desde que o rolamento seja reabastecido a cada 
30 minutos com quantidades normais de graxa. Picos ocasionais 
de temperatura de 600°F (315°C) podem ser mantidos por 
períodos de 5 a 10 minutos sem derreter ou carbonizar.  
 
Matrix M EP 2 atende a especificação da Bucyrus International 
para graxas multiuso (SD 4711). Graus EP 0, 1 e 2 atendem aos 
padrões KP0R -20, KP1R-20 e KP2R-10 para DIN 51502.  
 

BENEFÍCIOS: 
 
• VIDA ÚTIL LONGA – reduz a frequência de reaplicação de 

lubrificante.  
 
• RESISTENTE À ÁGUA – veda contra a água, mesmo em 

aplicações subaquáticas.  
 
• PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE – recomendado para 

rolamentos em velocidades baixas ou medias e buchas. 
Especificamente útil para aplicações em cargas altíssimas.  

 
APLICAÇÕES: 
 
Água / Produtos Químicos: Processamento de fosfato, sucção e 
rolos úmidos em máquinas de papel, guindastes e elevadores de 
navios, rolamentos de rodas de reboque de barcos e outras 
aplicações marítimas. 
 
Equipamentos Extremamente Carregados: Moinho de pellets, 
peneiras de agitação, polia transportadora, rolamento de giro, 
pinos e buchas, centrífugas, moinho de martelo, rolamentos de 
trituradores cônicos, rolamentos fechados de rodas, rolamentos de 
ventoinhas, entre outros.  
 
Aplicações em Temperaturas Altas: Rolamentos do transportador 
do forno, rolamentos de extrusão de plástico, uniões rotativas em 
rotomoldadores. 
 
Aplicação em Automóveis e Terraplanagem: Rolamentos de 
rodas, juntas U, Wheel bearings, U-joints, juntas esféricas, pontos 
de articulação com pino e bucha e rolamentos giratórios.  
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS 

 Grau EP 1 EP 2 

D-217 Faixa de Penetração 310-340 265-295 

D-2265 Ponto de Gota, °F (°C) 500 (260) 500 (260) 

D-445 Viscosidade Cinemática  
(Óleo base com polímero) 
 cSt a 40°C 
 cSt a 100°C 

 
 

500 
31 

 
 

500 
31 

D-445 Viscosidade Cinemática (Óleo Base) 
 cSt a 40°C 
 cSt a 100°C 

 
130 
12 

 
130 
12 

Método 
Gardner 

Densidade, lb/gl a 60°F (15.5°C) 8,35 8,40 

D-2596 Four Ball EP  
 Ponto de Solda, kg 

 
800 

 
800 

D-2266 Desgaste Four Ball, Diâmetro de Calota, mm 0,44 0,40 

D-1264 Lavagem com água, % Perda 2 2 

D-1743 Teste de Corrosão Passa Passa 

OEM 
Padrão 

Bombeamento em Temperatura Baixa 
 Lincoln Ventmeter @ 400 psi, °F (°C) 

 
12 (-11) 

 
34 (1) 

 
EMBALAGENS 

Embalagens de 
Plástico não 
retornáveis 

Tambores Baldes Barricas 
Cartuchos 

50 Por Caixa 

 
Para informação sobre garantia, scaneie o QR code. 
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