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WHITCAM® S 

LUBRIFICANTE PARA CÂMARAS MONIGHAN  
      
 
O WhitCam® S lubrificante para câmaras Monighan da Whitmore 

oferece proteção duradoura contra lubrificantes e bombeabilidade 
durante toda a temporada sem o uso de solventes. Elimina a alta 
fricção e o desgaste normalmente encontrados nos mecanismos 

de câmaras Monighan. 
 
O WhitCam® S está em conformidade com o Procedimento de 

Lixiviação de Característica de Toxicidade da EPA (TCLP) e é 
caracterizado como TCLP SAFE. 
 

O WhitCam® S foi projetado especificamente para satisfazer os 
requisitos rigorosos do mecanismo de câmaras Monighan. O 
desempenho deste lubrificante de alta tecnologia foi comprovado 

em serviço de campo severo. As linhas de reboque andam sem 
vibração, sem vibração e com desgaste muito reduzido. A 
experiência de campo verificou que as cames permanecem 

substancialmente mais frias durante longas caminhadas com 
WhitCam® S. 
 

O WhitCam® S Monighan forma um revestimento lubrificante 
visível tenaz em superfícies metálicas. Não foge; fica onde é 
necessário - na câmara. Não há bagunça ou desperdício. Além 

disso, a mudança é simplificada devido à natureza compatível do 
produto. 
 
 

 

BENEFÍCIOS: 
 

• ADESIVO E COESIVO - fica na cam e reduz o consumo. 
 
• REVESTIMENTO DE LUBRIFICANTES TENACIOSOS - sem 

vibração ou trepidação com extrema capacidade de 
transporte de carga. 

 

• SÓLIDOS ESPECIAIS DE LUBRIFICAÇÃO - reduz o desgaste e 
prolonga a vida útil da came. 

 
• SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO - atende às diretrizes de 

Toxicidade do Procedimento de Extração e ao Procedimento 
de Lixiviação de Característica de Toxicidade (TCLP). É 
designado como TCLP-SAFE..  

 
APLICAÇÕES: 
 

O Whitcam® S foi projetado para uso em climas onde as 
condições de inverno são moderadas. 
 

Embora o Whitcam® S lubrificantes de câmaras Monighan da 
Whitmore tenha sido projetado para câmaras Monighan, ele 
também fornecerá proteção superior contra desgaste em outras 

aplicações em que velocidades baixas e cargas pesadas são 
encontradas.. 
 

 
 
 
 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 
D-2983 

 
Viscosidade (Brookfield) 

 Spindle 7 @ 20 rpm @ 77°F (25°C), cps 

 
60.000 

 
Método 

Gardner 

 
Densidade, lb/gl @ 60°F (15.5°C) 

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

 
10,14 

1,218 
 
D-92 

 
Ponto de Fulgor, °F (°C) 

 Cleveland Open Cup (Óleos Base) 

 
400 (204) 

 
D-2596 

 
Four Ball EP 
 Ponto de Solda, kg 

 
 

620 
 
OEM 
Padrão 

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

 
 

15 (-9) 

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

 
EMBALAGENS 

Tambores Barricas 
Sacos 

50 por balde 
 
  

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. 
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