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DESCRIÇÃO: A Graxa Branca é formulada a base de Sabão de Lítio com básicos parafínicos. Possui excelente 
resistência a água, boa proteção contra a corrosão, elevada resistência à oxidação, grande estabilidade 
mecânica e suporta altas temperaturas. Obtém ponto de gota de 185oC. 
 
LOCAIS DE USO: indústria (mancais simples, rolamentos, acoplamento flexíveis, partes moveis de maquinas 
e pequenas caixas de engrenagem), automóveis (cubos de rosa, juntas estriadas, eixo de cardans, fechaduras 
e pinos de capo). 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

 
INSTRUÇÕES DE USO: Agite bem a embalagem e aplique sobre a superfície limpa, direcionando o jato para 
as partes a serem lubrificadas. Utilize o prolongador caso for aplicar em locais de difícil acesso. 
 
EMBALAGEM: Tubo folha de flandres. 
 
ESTOCAGEM: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C).  
 
PRECAUÇÕES: PERIGO. Aerossol extremamente inflamável! Recipiente pressurizado: pode romper se 
aquecido. Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Mantenha 
afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume. Não pulverize sobre chama 
aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz 
solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Disque-Intoxicação 0800-722-6001. 
 
 
SEGURANÇA: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido 
as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais riscos 
e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas 
na FISPQ e na embalagem.  
 

COR CARACTERÍSTICO 
ESTADO FÍSICO LÍQUIDO PREMIDO 

ODOR CARACTERÍSTICO 
TAXA DE EVAPORAÇÃO NÃO APLICÁVEL 

DENSIDADE 0,85 A 0,95 g/cm3 

PONTO DE FULGOR -70 °C (VASO FECHADO) 
SOLUBILIDADE INSÓLUVEL EM ÁGUA 

TAXA DE LIBERAÇÃO  80 a 120 g/min 
GRAU NLGI 2 

PONTO DE GOTA: 185°C. 
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SUPORTE TÉCNICO: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na 
utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. 
Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o 
Disque-Intoxicação 0800 722 6001. 
 
 
 

 


