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MASSA PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS E CAIXAS DE 
ENGRENAGENS  
 
Massas muito fluidas baseadas em óleo mineral e sabão de lítio com aditivos 
anticorrosivos e E.P.. 
 
APLICAÇÕES  
 

Lubrificação centralizada : Especialemente indicada para aquelas instalações 
em que a massa deve fazer longas passagens pelas tubagens sem criar 
problemas de obstruções à sua passagem.  
 
Caixas de engrenagens : recomendada como lubrificante de longa duração em 
redutores de tamanho médio, que devam trabalhar com massa.  
  
PROPRIEDADES  
 

- Alto poder lubrificante e anticorrosivo. 
- Muito fluida, fácilmente bombeável. 
- Alta estabilidade mecânica e quimica.  
- Ampla margem de temperaturas de trabalho. 
- Resistente à água. 
- Resistente a cargas elevadas. 
- Alta aderência. 
- Boa resistência ao cisalamento.  

 
  
MODO DE EMPREGO  
 
Por bomba em instalações de lubrificação centralizada.  
Como lubrificante de enchimento de redutores, repôr perdidas e mudar o 
lubrificante em cada 8.000 horas aproximadamente.  
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CARACTERISTICAS  
 
                                                     EP-00  EP-000 
 
Óleo Base ....................................................       ----- óleo mineral  ----------- 
 
Espessante ..................................................       -----  sabão de lítio --------- 
        
Consistência NLGI (DIN 5168) ....................          00                           000 
  
Penetração a  25ºC ( IP 50 )  .......................     400/430                  445/475 
 
Ponto de gota min ….........................………       ------  140ºC minimo  ------- 
 
Temperatura de trabalho ............................        ----  -20 º C a  + 110 º C --- 
 
Aditivação ...................................................        – aditivos anticorrosivos – 
 
Carga soldadura  ……….............................. 300 kg. Mín          > 280 kg 
  

 
         
PRECAUÇÕES 
 

As normais no  emprego e manipulação de lubrificantes 
Evitar misturar estas massas com outras de natureza diferente  
Manter as embalagens  fechadas para evitar a sua contaminação 
 
NOTA:  Para uma correcta manipulação do produto, há disponiveis FOLHAS DE SEGURANÇA. 
Os dados indicados são sempre valores médios e podem ser modificados em posteriores 
desenvolvimentos do produto 
Sem o controlo dos nossos técnicos das condições concretas de serviço, Brugarolas, S.A. não 
pode ser responsabilizada  nem dar nenhuma garantia.                                        
 
 
        


