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ÓLEO SINTÉTICO

O Óleo Sintético para Compressor é feito à partir de óleos 100% sintéticos, com base PAO, além de aditivos
selecionados fornecendo proteção em altas temperaturas e grande vida útil para os compressores. Ele resiste à
oxidação e desgaste.

Para utilização em aplicações de gás ou ar, possui alto ponto de ebulição reduzindo a evaporação. É líquido até -50ºC.
Possui vida útil de 8.000 horas de trabalho. Por ser 100% sintético, ele amplia a faixa de temperatura para as aplicações.

É indicado para compressores rotativos de parafuso de ar ou gás, compressores operando em alta temperatura e
pressão e como lubrificante de circulação antidesgaste.

ÓLEO SEMI SINTÉTICO

O Óleo Semi Sintético para compressor é um lubrificante para aplicações com ar ou gás que proporciona ótima
estabilidade em altas temperaturas protegendo assim os equipamentos. Ele possui um alto ponto de ebulição reduzindo
a evaporação e a queima. É líquido em temperaturas menores que -40ºC.

O Óleo Semi Sintético para compressor é feito a partir de óleo sintético misturado com aditivos e óleos selecionados. Ele
oferece proteção contra oxidação e corrosão mantendo o equipamento limpo. Garante lubrificação imediata mantendo
uma película de óleo lubrificante nas superfícies. Possui vida útil de 4.000 horas de trabalho.
É indicado para compressores rotativo de parafuso, lobules ou centrífugos de ar ou gás, aplicações de névoa,
lubrificação de rolamentos, compressores operando em altas temperaturas e pressões e como lubrificante de circulação
antidesgaste.

ÓLEO FOOD GRADE

O Óleo FG (Food Grade) é utilizado para uso em compressores que operam em indústrias de alimentos, embalagens
para alimentos, indústrias químico-farmacêuticas e em frigoríficos.

Ele é biodegradável, não tem potencial de bioacumulação e não é inflamável. Sua vida útil é de até 4000 horas. É
indicado para compressor rotativo de parafuso.
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