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VALVOLINE PALLADIUM COMPLEX EP
Valvoline Palladium Complex EP é uma graxa formulado com sabão de lítio complexado (12-hidroxiestearato de lítio complexado),
óleos minerais com alta viscosidade e aditivos antioxidante, antidesgaste e extrema pressão.
Valvoline Palladium Complex EP foi desenvolvido para promover excelente performance em baixas e altas temperaturas,
apresentando grande aderência e excelente resistência a lavagem por água. Recomendado para lubrificação em equipamentos industriais e
automotivos como rolamentos, mancais de esteiras, motores elétricos, engrenagens, cubo de roda automotivo, moinho de bola, juntas
universais, prensas, laminadores, bombas etc. Indicada para temperatura de trabalho contínuo de até 170ºC, suportando picos de até 200ºC.

As vantagens do Valvoline Palladium Complex EP


Excelente adesividade e resistência a ação da água;



Proteção contra o desgaste, oxidação e corrosão;



Compatibilidade com os componentes de vedação

Características

Palladium Complex EP

Textura
Cor
Penetração
Ponto de Gota °C
Resistência a corrosão

Lisa
Castanho
275
Mín.: 250
Passa

Características

Óleo Básico

Viscosidade Cinemática 100°C, cSt
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt
Indice de Viscosidade

14.0
145.0
90

Nível de Performance
NLGI2
Código de Produto
Balde de 20 kg
Tambor de 170 kg

Palladium Complex EP
900700104
900700103

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente
Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.
Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo
usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto
com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos


CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368



CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br
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