GRAXA SEMISSINTÉTICA WG-2221
Descrição do produto
A Graxa Semissintética WG-2221 com base de complexo
de lítio, oferece excelente estabilidade quando submetida
a altas cargas e rotação. Excelente proteção anticorrosiva,
resistente à água, inclusive quente, à soluções alcalinas e
ácidas. De fácil aplicação, possui alta viscosidade, não
escorre e não deixa resíduos após o uso. Proporciona
aumento na produtividade do cliente, reduzindo o número
de paradas para manutenção e relubrificação dos
equipamentos.
Características
• Alta estabilidade a carga e rotação.
• Resistência à oxidação.
• Não escorre.
• Compatível com todos os tipos de elastômeros.
• Aumenta o tempo entre as relubrificações.
• Diminui as paradas para manutenção dos equipamentos.
Aplicações
• Indicado para lubrificação de todos os tipos de
rolamentos e mancais, submetidos a altas temperaturas,
cargas, rotações, rolamentos de motores elétricos,
exaustores e ventiladores.
• Uso automotivo e industrial.
• Siga sempre as recomendações do fabricante do
equipamento.
Modo de usar
• Aplique diretamente no ponto de lubrificação, através de
um pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática.
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Não trava rolamentos submetidos
a carga e rotação.
• Protege contra corrosão.
• Fácil aplicação.
• Ampla gama de aplicação.
• Redução de custos ao cliente.
• Aumento da produtividade.
PRODUTOS ASSOCIADOS
• Desengraxante Universal Eco-w.
• Aplicador de graxa pneumático e
manual.
• Rost off.
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GRAXA SEMISSINTÉTICA WG-2221
Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do
produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com
a pele. Não ingerir.
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na
ficha de segurança do produto através do site
www.wurth.com.br/produtos.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Condições de armazenamento e prazo de
validade
• Não reutilizar a embalagem.
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou
medicamentos, mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura
superior a +50°C.
• Validade: 60 meses a partir da data de fabricação.
Dados técnicos
Aspecto

Pastoso

Base

Semissintética

Espessante

Complexo de Lítio

Cor

Preta

Ponto de gota

ASTM D-2265

Consistência

>270ºC
2 NLGI

Penetração trabalhada à 25ºC
(0,1mm)

ASTM D-217

265 - 295

Viscosidade do óleo base a
40ºC

ASTM D-445

680 A 1.000

Viscosidade dinâmica a 25ºC

5.000

Temperatura de trabalho

ASTM D-128

-20ºC a +170ºC

Four ball

ASTM D-2596

600

Qtde. embalagem
01 unidade

Conteúdo

Código

1Kg

0893 870 006

5Kg

0893 870 007

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou
indiretamente resultantes da aplicação.
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