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LUBRIFICANTE PARA CABOS DE AÇO 

   
 
Os cabos contêm numerosas partes móveis que requerem 
lubrificação. Cada vez que a corda se dobra ou flexiona, os fios 
internos se esfregam juntos. O lubrificante de cabo de aço da 

Whitmore reveste esses fios para evitar atrito e desgaste. Isso 
resulta em maior vida útil do cabo de aço, menor tempo de 
inatividade para trocas de cabos e mais produção. 
 

O lubrificante de cabo de aço da Whitmore penetra rapidamente 
no núcleo. Isso garante que o cabo seja lubrificado ao mesmo 
tempo em que fornece um filme não seco e não seco na parte 

externa do cabo, que protege os fios externos da corrosão, bem 
como lubrifica os tambores e polias dos cabos de aço. 
 
O lubrificante de cabo de aço da Whitmore é facilmente 
bombeável a temperaturas abaixo de -35 ° C (-25 ° F). O seu filme 
não seco é flexível nas condições meteorológicas mais extremas 
que eliminam descamação e descamação.  
  

 
BENEFÍCIOS: 
 
• PROLONGA A VIDA ÚTIL DO CABO DE AÇO - penetra 

facilmente no núcleo e lubrifica os fios internos. 
 

• NÃO PEGAJOSO - elimina a sujeira do lubrificante. 
 
• CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA EXTREMA - 

prolonga a vida útil do cabo de aço e minimiza o tempo de 

inatividade. 
 
• DISPONÍVEL EM UM PULVERIZADOR AEROSOL - lubrifica 

áreas difíceis de alcançar. 
 
APLICAÇÕES: 
 
O Lubrificante de Corda de Arame da Whitmore pode ser usado 
para lubrificar todos os tamanhos de cabos de aço, assim como 

correntes, molas de lâminas e outras aplicações onde é 
necessário um óleo penetrante. Também pode ser aplicado 
manualmente ou com sistema de lubrificação automática. 
 
TAXAS DE APLICAÇÃO RECOMENDADAS: 
 
Sistema de gotejamento: primeira semana - 3 gotas por minuto 

por polegada do cabo. Segunda semana e depois disso - 1 gota 
por minuto por polegada do cabo. 
 
Sistema de Pulverização: A cada 15 minutos por 30 segundos 

(somente em pagamento). 
 
 

ASTM #  CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

 ISO  22 

D-445 Viscosidade Cinemática 

 cSt @   40°C 
 cSt @ 100°C 

 

22 
4 

D-2161 Viscosidade Saybolt  

 SUS @ 100°F 
 SUS @ 210°F 

 

118 
39 

D-2270 Índice da Viscosidade 25 

D-97 Ponto de Fluidez, °F (°C) -40 (-40) 

Método 

Gardner 

Densidade, lb/gal @ 60°F (15,5°C) 

Gravidade Específica, g/cc @ 60°F (15,5°C) 

7,58 

0,910 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C) Cleveland Open Cup 325 (163) 

D-92 Ponto de Fulgor, °F (°C) Cleveland Open Cup 360 (188) 

D-2783 Four Ball EP 
 Ponto de Solda, kg 

 Índice de DEsgaste 

 
160 

50 

D-4172 Desgaste por Quatro Esferas, Diâmetro da Cicatriz, mm 
@ 40 kgf 

0,35 

D-665 Teste de Desgaste 
 Água Destilada 
 Água do Mar Sintética 

 
Passa 
Passa 

D-130 Corrosão por Tira de Cobre 
 212°F (100°C) @ 3 hr 

1B 

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

Shuttle Tanks Não retornáveis Tambores Barricas Baldeds 
Latas Aerosol 
12 por caixa 

  
Para informações de garantia, scaneie o QR code. 

Você também pode mandar e-mail para sales@whitmores.com 

mailto:sales@whitmores.com
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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 
 

http://www.whitmores.com/

