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POLYNA™ EP  
GRAXA LUBRIFICANTE       

Polyna™ (Pronuncia-se “Paulina”) é uma graxa lubrificante de 
poliuréia, que não espuma, formulada com matéria prima de alta 
qualidade. É reforçada com inibidores de desgaste e corrosão e 
com aditivos de extrema pressão.   
 
Polyna™ oferece um ponto de gota superior a 500°F (260°C). 
Tem um ótimo desempenho em áreas que a lavagem com água é 
uma preocupação.  
 
As propriedades químicas e físicas da Polyna™ torna-a uma 
excelente graxa lubrificante para todos os fins. 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFÍCIOS: 
 
A Polyna™ pode ser usada em várias aplicações, principalmente 
em áreas que a lavagem com água e a alta temperature sejam 
uma preocupação.  
  
 
APLICAÇÕES: 
 
É recomendado seu uso em motores elétricos, rolamentos de 
rodas automotivas, partes de motor, juntas CV, rolamentos anti 
atrito de alta velocidade, rolamentos agitadores e outras 
aplicações. Pode ser usada em aplicações automotivas como em 
alternadores, compressores de ar condicionado, bombas de água 
e polias de desvio.  
 
A Polyna™ é ideal para equipamentos em moinhos de aço, como 
rolamentos de moinhos e em rolamentos de rodízio contínuo.   

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 Classificação EP 2 
D-217 Penetração (Trabalhada) 265-295 
D-2265 Ponto de Gota, °F (°C) 500 (260) 
D-445 Viscosidade Cinamática 

 cSt @   40°C 
 

120-145 
D-2596 Extrema Pressão (Four-ball)  

 Ponto de Solda, kg  
 

315 
D-1264 Lavagem com água, % Perda @ 100°F (38°C) 5 
D-1742 Separação de óleo, % Perda <0,30 
D-1743 Teste de desgaste Passa 
D-3527 Vida em alta temperatura,  hrs @ 320°F (160°C) +300 
D-149 Tensão de Ruptura, volts/mil +900 
 Tipo de espessante Poliuréia 
 Cor Azul 
 Textura Amanteigada 
 Aparência Suave 

Os valores acima são aproximados. Menores variações que não afetam no desempenho do produto, são esperadas em uma produção. 
       

EMBALAGENS 

Shuttle Tanks 
Embalagens 

não retornáveis Tambores Baldes 
 

 
 
 
 
 

Para informações sobre garantia, scaneie o QR code. 
Você pode, também, nos contatar pelo e-mail sales@whitmores.com 

Ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo. 
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