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OMNILITH™ 500 

GRAXA DE EXTREMA PRESSÃO 
 
 
O Omnilith ™ 500 é uma graxa de extrema pressão adequada 
para uso em aplicações severas em uma ampla variedade de 
condições de operação, incluindo alta carga, umidade e ampla 
faixa de velocidade. 
 
A base de sabão de complexo de lítio permite o uso em 
temperaturas de até 232 ° C (450 ° F). O Omnilith ™ 500 EP 2 é a 
escolha ideal como graxa multiuso em indústria pesada, onde é 
necessária uma pressão extrema ou desempenho de alta 
temperatura. 
 
O Omnilith ™ 500 EP 1 é mais suave e altamente recomendado 
para uso em sistemas de lubrificação automática e em condições 
de inverno. 
 
Fator DN máximo:  300.000 (Grau NLGI 2) 
Temperatura contínua máxima:  350 ° F (177 ° C) 
Temperatura máxima ocasional:  450 ° F (232 ° C) 
Aparência:  vermelho, pegajoso  
 
 

 
BENEFÍCIOS:  
• RESISTÊNCIA AO DESGASTE - prolonga a vida útil do 

equipamento. 
 
• RESISTENTE À ÁGUA - permanece no local quando exposto à 

umidade. 
 
• CORROSÃO INIBIDA - protege as partes metálicas dos efeitos 

da oxidação. 
 
• MECANICAMENTE ESTÁVEL - resiste à separação. Excelente 

para bombeamento através de sistemas automáticos de 
lubrificação. 

 
 
APLICAÇÕES:  
Massa universal para múltiplas aplicações, ou seja, umidade, 
poeira, vibração, cargas de choque e pressão extrema. Adequado 
para uso em motores elétricos, máquinas de construção, 
rolamentos de roda de veículos e pontos de chassi, equipamentos 
agrícolas, guindastes, empilhadeiras, rolamentos de trilhos de 
transporte e equipamentos industriais em geral. Em ambientes 
molhados ou sujos, isto é, estações de serviço, máquinas de lavar 
têxteis, bombas. Em rolamentos anti-atrito e lisos fortemente 
carregados de equipamento móvel, isto é, juntas de tirantes, 
juntas universais, eixos cardans de veículos motorizados, fusos 
roscados e guias de talhas, e superfícies de rolamento expostas a 
cargas pesadas.   

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 Grau NLGI 1 2 
D-217 Penetração (Trabalhada) 310-340 265-295 
D-566 Ponto de Gota, °F (°C) 500 (260) 500 (260) 
D-445 Viscosidade Cinemática (Óleo Base com 

Polímero) 
 cSt @   40°C  
 cSt @ 100°C  

 
455 
31 

 
455 
31 

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

 
278 
22,5 

 
278 
22,5 

Método 
Gardner 

Densidade, lb/gl @ 60°F (15.5°C) 
Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15.5°C) 

7,60 
0,913 

7,65 
0,919 

D-2596 Four Ball EP, Ponto de Solda, kg 800 800 
D-2266 Desgaste por Quatro Esferas, Diâmetro da 

Cicatriz, mm 
0,56 0,56 

D-1264 Lavagem com água, % Perda <10 <5 
D-1743 Teste de Desgaste Passa Passa 
D-4048 
Modificado 

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

1B 1B 

 Tipo de Espessante Complexo de Lítio Complexo de Lítio 
 Cor Vermelho Vermelho 
OEM 
Padrão 

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

 
0 (-18) 

 
10 (-12) 

 Faixa da Temperatura Ambiente, °F (°C)       -13 (-25) a 300 (150) 0 (-18) a 300 (150) 
Os valores acima são aproximados. Variações menores que não afetem o desempenho do produto são considerados aceitáveis. 

FICHA TÉCNICA 
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EMBALAGENS 

Shuttle Tanks Tambores Barricas Baldes Cartuxos 
50 por caixa  

Para informações de garantia, scaneie o QR code. 
Você também pode mandar e-mail para 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  


