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OMNITASK® 

GRAXA PARA EXTREMA PRESSÃO  
 
A graxa Omnitask® foi feita para operações com cargas pesadas na 
faixa de velocidade mais baixa e em todas as situações em que alta 
carga, impacto e altas vibrações podem levar ao desgaste prematuro 
do componente.   
 
Para ter um pacote EP extremamente eficaz, a Whitmore adicionou 
dissulfeto de molibdênio (MoS2) e grafite. A combinação de óleo de 
alta viscosidade, pacote EP e lubrificantes sólidos fornecem sinergias 
que garantem proteção máxima contra desgaste e engripamento sob 
as condições mais difíceis. 
 
Polímeros sintéticos de alto desempenho tornam essas graxas 
aderentes, resistindo a penetração e ao deslizamento sob impacto.  
 
Os aditivos de polímeros no Omnitask® fazem com que o excesso de 
graxa forme um colar ou anel ao redor da vedação do rolamento, 
impedindo a entrada de poeira e umidade. Isto é especialmente eficaz 
para o Omnitask® TK EP, que contém uma porção maior de polímeros. 
 
O agente espessante de complexo de alumínio permite o uso a 
temperaturas elevadas. O vazamento de óleo em altas temperaturas é 
minimizado. 
 
Essas graxas não são para uso em rolamentos em alta velocidade 
(DN).   

 
BENEFÍCIOS: 
 
• RESISTENTE À ÁGUA - permite maior vida útil, protegendo contra 

ferrugem e corrosão. 
 
• ADITIVOS DE PRESSÃO EXTREMA - protege contra impacto, 

soldagem e arranhões. 
 
• FORMA BARREIRA DE PROTEÇÃO – veda contra a sujeira e os 

contaminantes para reduzir o desgaste e prolongar a vida útil do 
lubrificante. 

 
APLICAÇÕES: 
 
Use graxa Omnitask® em aplicações nas quais alta carga, impacto, 
contaminação ou altas temperaturas estão envolvidas. 
 

Rolos de Moinhos de Aço Cilindros de área úmida em 
Máquinas de papel 

Rolamentos de Trituradores Rolamentos de prensa de 
desaguamento 

Cilindros de Máquinas de Papel Rolamento de polia para 

correias transportadoras 

Rodas de Caçamba de Escavadeiras  
 
Para sistemas de lubrificação central, use o Omnitask® EP. Não use o 
Omnitask® TK EP em sistemas centrais. 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

  EP 1 EP 2 TK EP 2 

D-217 Penetração (Trabalhada) 310-340 270-300 270-300 

D-566 Ponto de Gota, °F (°C) >480 (>249) >480 (>249) >480 (>249) 

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

 
 

662 
40 

 
 

662 
40 

 
 

1.918 
80 

Método 
Gardner 

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

7,60 
0,913 

7,60 
0,913 

7,60 
0,913 

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

 
400 
60 

 
620 
60 

 
620 
60 

D-2266 Desgaste por Four Ball 
 Diâmetro de Calota, mm 

 
0,60 

 
0,60 

 
0,60 

D-4049 Pulverização com água, % Perda <12 <5 <5 

D-1264 Lavagem com água, % Perda <10 <5 <5 

D-4048 
(Modificado) 

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

1B 1B 1B 

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

OEM 
Padrão 

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

 
20 (-7) 

 
25 (-4) 

 
40 (4) 

 Textura Pegajosa Pegajosa Pegajosa 

 Temperatura de Operação, °F (°C) 0 (-18) a 400 (204) 0 (-18) a 400 (204) 30 (-1,1) a 400 (204) 

 Lubrificantes Sólidos MoS2 & Grafite MoS2 & Grafite MoS2 & Grafite 

 Fator DN Máximo -- 200.000 100.000 

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 planta com aprovação ISO 9001-2015 e ISO 14001:2015. 

FICHA TÉCNICA 


