
Ficha Técnica

Whitmore® Matrix® é uma graxa complexa de sulfato de cálcio que é altamente 
recomendado para aplicações difíceis como em pressões extremas, água, calor ou ataque 
químico. O sistema do espessante em Matrix tem um efeito similar ao dissulfeto de 
molibdênio, protegendo seu equipamento contra desgaste sob condições de carga 
extremamente pesada e volocidades baixas. Essa graxa auxilia na neutralização de ácidos e 
também resiste a materiais cáusticos. Matrix previne corrosão mesmo após anos de 
exposição a gases de ácido fosfórico.

Uma temperatura contínua de 400°F (200°C) é a faixa de temperatura mais segura para 
uso. Porém, o produto pode suportar até 550°F (288°C) c ontínuo, desde que o rolamento 
seja reabastecido a cada 30 minutos com quantidades normais de graxa. Picos ocasionais a 
temperatura de 600°F (315°C) pode ser sustentado por períodos de 5 a 10 minutos sem 
derreter ou carbonizar.

Matrix EP 2 pode ser usado em velocidades até 250.000 DN. Matrix® TK 2 (NLGI grau 2) foi 
formulado para rolamentos de velocidade mais lenta de até 150.000 DN.

Matrix EP 2 atende as especificações da Bucyrus International para graxas multiuso (SD 
4711). Também atende aos padres DIN 51502: KP2R -20.

Andritz Separation, Inc. de Arlington, Texas emitiu uma aprovação para Whitmore Matrix EP 
para uso em sistemas de lubrificação automático de seus filtros de panelas Bratt.

Ficha Técnica do produto

GRAXA PARA SEVIÇOS EXTREMOS

Matrix  EP & TK



APLICAÇÕES:
• Água/Produtos Quimicos: Processamento de fosfato, 
   sucção e rolos úmidos em máquinas de papel, guindastes
   externos e elevadores de navios, rolamentos de roda de  
   reboque de barco, entre outras aplicações marítmas.

• Equipamentos altamente carregados: usinas de pelotização, 
  peneiras agitadoras, polias transportadoras, rolamentos de   
  giro, pino e bucha, centrífugas, moinhos de martelo, 
  rolamentos de rolo vedados, rolamentos de ventilador,
  entre outros.

• Aplicações em Temperaturas Altas: Transportador de forno, 
  rolamentos, rolamentos de extrusora de plástico, uniões 
  rotativas em rotomoldadores. 

• Aplicações automotivas e Terraplanagem: Rolamentos de 
  roda, juntas U, juntas esféricas, pontos de junção de buchas  
  e pinos e rolamentos giratórios.

BENEFÍCIOS:
• LONGA VIDA ÚTIL – redução da frequência de
   relubrificação

• RESISTÊNCIA À ÁGUA - veda contra a entrada de
  água, mesmo em aplicação subaquáticas.

• AMPLA FAIXA DE VELOCIDADE - recomendado para 
   uso em rolamentos de motores elétricos assim como 
   em rolamentos de velocidade lenta em buchas.

GRAXA PARA SERVIÇOS EXTREMOS

WBL-52 should be applied with a hand-held, pump-up sprayer. The long nozzle extension ensures easy 
and safe application of the fluid. 

 

Embalagem:
Tambores, Barricas, Baldes, Cartuchos
(50 por caixa)
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Feito nos Estados Unidos, em uma planta com certificação ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015. 

whitmores.com

Matrix EP 2 é o grau certo para uso em motores elétricos. Matrix EP 2 pode ser usado em velocidade de até 250.000 DN. 
Matrix TK 2 (NGLI grau 2) foi formulado para rolamentos com velocidades mais baixas de até 150.000 DN.

Grau

D-2265 

D-2509 

D-2596

D-445 

D-217

--5 Pontos de Gota,  °F (°C)

Carga Timken OK, lb Não Testado

355-385Faixa de Penetração

ASTM #

EP 0

520 (270) 

50

310-340

EP 1

520 (270) 

55

265-295

EP 2

520 (270) 

55

D-2266 Desgaste por Four Ball, Diâmetro de Calota, mm 0.50 0.48 0.45 0.45

FTM 321.2 Separação do Óleo, % Perda Não Testado Não Testado <1 Não Testado

D-1264 Lavagem com água, % Perda 1 -- 1 1

D-3527 Teste de vida do rolamento da roda, horas de vida NA NA 260 NA 

D-1743 Teste de corrosão Passa Passa Passa Passa

265-295

cSt @ 40°C
cSt @ 100°C

130.0
12.0

Viscosidade Cinemática (Óleo base com polímero) 
500.0
31.0

500.0
31.0

582.4
47.0 

D-445 
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C

73.0
7.5

Viscosidade Cinemática (Óleo Base) 
130.0
12.0

130.0
12.0

D-445 
Ventímetro Lincoln a 400 psi, °F (°C)
Bombeamento em Temperaturas Baixas 

--
--

Ponto de Solda, kg
ìndice de desgaste por carga

800
68

Four Ball EP
800
70

800
70

800
70

TK 2

-20 (-29) 12 (-11) 34 (1) 70 (21)

CARACTERÍSTICAS


