Informação do Produto
UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

VALVOLINE VALVOGREASE CA
Valvoline ValvoGrease CA é uma graxa formulada à base de sabão de Cálcio e aditivos selecionados inibidores de corrosão e
oxidação, desenhada especialmente para lubrificação de chassis de frotas comerciais. Proporciona excelente proteção sob as mais variadas
condições de operação.Formulada com óleos básicos parafínicos premium com excelentes propriedades de fluidez mesmo em condições de
temperaturas ambientes baixas, proporcionando uma aplicação simples e eficiente. O produto apresenta excelente resistência a lavagem por
ação de água e máxima proteção em vedações.
Valvoline ValvoGrease CA é recomendada para uso em lubrificação de pinos graxeiros de chassis de veículos comerciais, feixes
de molas e qualquer componente sujeito à contaminação ou arraste por ação de água.

As vantagens do Valvoline Valvogrease:


Excelente adesividade e resistência a ação da água;



Proteção contra o desgaste, oxidação e corrosão;



Compatibilidade com os componentes de vedação

Características

Valvogrease CA

Textura
Cor
Penetração
Ponto de Gota °C
Resistência a corrosão

Lisa
Castanho
275
Mín.: 90
Passa

Características

Óleo Básico

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

10.5
101

Nível de Performance
NLGI2
Valvogrease CA
900700404
900700403

Código de Produto
Balde de 20 kg
Tambor de 170 kg

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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