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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:  

Nome do produto:    ORBIGRAX – GRAXA BRANCA SPRAY

Código interno:     1539  e 2465

Principais usos recomendados para o produto:  Graxa lubrificante a base de lítio para múltiplas aplicações.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573-7500   -   CEATOX 0800 148110
_____________________________________________________________________
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

     ORBIGRAX –  Graxa  Branca  é  uma graxa  lubrificante   com  características  de  múltiplas  aplicações
formulada a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais, aditivos anticorrosivos e agente de adesividade.
Possui alta consistência e elevada lubricidade, para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação e na
proteção  de  peças  e  partes,  proporcionando  excelente  aderência  na  superfície  aplicada,  mantendo  a
película de lubrificação por um tempo mais prolongado. Seus aditivos especiais garantem uma excelente
proteção contra a corrosão, e auxiliam contra a oxidação natural da graxa mantendo suas características
originais  por  mais  tempo.  Possui  uma  boa  estabilidade  mecânica,  química  e  uma  ótima  resistência  a
lavagem por água e vapor. Sua faixa de  trabalho vai de -20 a 130 °C  podendo alcançar picos de  até 150 °C.
_____________________________________________________________________
3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

      ORBIGRAX – Graxa Branca é recomendada para lubrificação geral automotiva, agrícola, terraplanagem e
industrial. Indicada para rolamentos, partes móveis de máquinas, acoplamentos flexíveis, bombas, eixos
cardans, articulações de chassis. Possui excelente desempenho em locais que tenham contato com água e
maresia,  como  jetskis,  molinetes,  barcos,  máquinas  de  lavar  roupa,  equipamentos  de  refrigeração  e
equipamentos  mecânicos  em  geral.  Devido  suas  características  diferenciadas  pode  ser  utilizada  em
maquinários como rotuladeiras, recravadoras e esteiras de rolamentos que trabalhe em baixa velocidade. 
NÃO RECOMENDADO a aplicação em locias que requerem a utilização de lubrificantes com características
de extrema pressão.
_____________________________________________________________________
4. MODO DE USO

       Agite bem a embalagem. Limpe a área desejada, eliminando resíduos de óleos, graxas e sujidades
antigas e aplique o produto direcionando o jato a uma distância aproximada de 15 cm sobre a superfície,
partes ou peças. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.
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_____________________________________________________________________
5.COMPOSIÇÃO
     Graxa de lítio, óleo mineral, aditivos anticorrosivos, solvente e gás propelente.

_____________________________________________________________________
6.PRECAUÇÕES

       PRODUTO INFLAMÁVEL. Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não
perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador.  Em contato com a pele ou olhos, lave em água
corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalgem. Manter o produto em sua embalagem original. Se
ingerir  o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ
deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para
maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato:
laboratório@orbiquimica.com.br
_____________________________________________________________________
7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Aspecto e Cor Líquido pastoso bege opaco

Odor Característico de graxa mineral

Densidade (g /cm3) 0,88 – 0,96 

Solubilidade Insolúvel em água

Ponto de gota ( °C ) 150

Consistência  ( NLGI ) 2

Penetração trabalhada  a 25 °C 260 – 290 

Voláteis  ( % ) 60

pH Não Aplicável

_____________________________________________________________________
8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
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_____________________________________________________________________
9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

      CÓDIGO COR EMBALAGEM CAIXA VALIDADE CÓD. BARRAS
      1539       BRANCA 300ml / 209g 12 UN. 24 MESES 7898314110552 

2465 BRANCA 100ml / 70g 12 UN. 24 MESES 7898314120117 
 

Nota:  As  informações  contidas  neste  boletim  técnico  refletem  os  dados  experimentais  obtidos  em
laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para
uma completa indicação é necessária vistoria técnica especifica para cada caso.
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