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NOVAGARD® 

GRAXA MULTIUSO PARA EXTREMA PRESSÃO 
 
 
A graxa base de complexo de alumínio para pressão extrema 
Novagard® da Whitmore® pode ser usada em uma variedade de 
aplicações em mineração. Devido à sua excelente resistência à água, 
ampla faixa de temperatura operacional, extrema pressão e 
características antidesgaste, os usuários descobriram que a Novagard 
pode substituir várias graxas previamente estocadas. Isso ajuda a 
reduzir os estoques e diminuir a chance de aplicação incorreta. 
 
O Novagard® contém MoS2 e grafite para fornecer lubrificação com 
revestimento sólido que é estendido em componentes lubrificados para 
virtualmente eliminar o contato metal-metal, mesmo sob condições 
severas de impacto.  
 
Muitas aplicações de equipamentos experimentam condições de parar 
e ir ou inverter a direção. Isso tende a desgastar as graxas 
convencionais, necessitando de reaplicação frequente do lubrificante e 
pode reduzir a vida útil do rolamento. Novagard® possui excelente 
estabilidade mecânica que permite reter sua estrutura e consistência 
originais, mesmo quando trabalhadas muito duramente por longos 
períodos sob cargas e velocidades variadas. 

 
BENEFÍCIOS: 
 
•   RESISTENTE À ÁGUA - repele a água. 
 
• PRESSÃO EXTREMA - protege contra impacto, soldagem e 

pontuação. Isso resulta em menos peças de reposição e menor 
tempo de inatividade. 

 
• INTERVALO DE OPERAÇÃO - é facilmente bombeado e protege em 

temperaturas de até 330°F (165°C), o que reduz a necessidade 
de mudanças sazonais. 

 
• VEDA CONTRA IMPUREZAS E CONTAMINANTES - a base 

complexa de alumínio forma uma barreira protetora. 
 
• FORMULAÇÃO VERSÁTIL - ideal para uma ampla gama de 

ambientes e aplicações operacionais. Ajuda a reduzir inventários 
e evitar a aplicação incorreta 

 
APLICAÇÕES: 
 
A graxa de alta pressão Novagard da Whitmore é projetada para 
lubrificar rolamentos e buchas anti fricção. Também é recomendado 
para pontos de chassis de veículos e juntas em U, bem como pontos 
de articulação e pinos de caçamba em equipamentos de 
terraplenagem. A Novagard proporcionará intervalos de manutenção 
estendidos e redução do desgaste em draglines, pás, escavadeiras, 
caminhões, transportadores e outros materiais rolantes, bem como em 
aplicações na fábrica. 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 
 
Grau NLGI 

 
EP 0 

 
EP 1 

 
EP 2 

D-217 Penetração (Trabalhada) 355-385 310-340 265-295 

D-2265 Ponto de Gota, °F (°C) 450 (232) 480 (249) 480 (249) 

D-445 Viscosidade Cinemática 
 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 
30 
4,4 

 
180 
15,0 

 
177 
14,5 

Método 
Gardner 
 

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

7,80 
0,930 

7,8 
0,946 

7,72 
0,927 

D-2509 Carga Timken OK, lb Não Reportado Não Reportado 60 

D-2596 Four Ball EP 
 Ponto de Solda, kg 
 Índice de Desgaste, kg 

 
500 
75 

 
620 
85 

 
620 
85 

D-2266 Desgaste por Quatro Esferas, 
Diâmetro da Cicatriz, mm 

0,55 0,55 0,55 

D-1743 Teste de DEsgaste Passa Passa Passa 

D-4048 
(Modificado) 

Corrosão por Tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hrs 

1B 1B 1A 

 Tipo de Espessante Complexo de Alumínio Complexo de Alumínio Complexo de Alumínio 
  

Faixa de Temperatura Utilizável, 
°F  
°C  

 
 

-30 a 250 
-34 a 120 

 
 

 -10 a 330 
-23 a 165 

 
 

 20 a 330 
-7 a 165 

Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 
 

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Tambores Barricas Baldes 
Cartuxos 

50 por caixa 
 

Para informações de garantia, scaneie o QR code. 
 

whitmores.com 
Feito nos Estados Unidos em uma empresa com certificação ISO 9001-2015 e ISO 14001:2015. 
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