Graxas para Rolamentos:
A linha de graxas ROCOL SAPPHIRE foi desenvolvida para propiciar lubrificação duradoura
atendendo às mais diversas exigências encontradas nas indústrias.
PRODUTO

APLICAÇÕES

SAPPHIRE 2, 1, 000

Graxa multiuso para todos os tipos de rolamentos, mancais,
buchas e componentes

SAPPHIRE HI TEMP 2

Graxa sintética para todos os tipos de rolamentos operando sob
altas temperaturas

SAPPHIRE LO TEMP 2

Graxa para rolamentos, mancais e guias expostos a temperaturas
extremamente baixas

SAPPHIRE AQUA 2

Graxa para rolamentos e mancais sujeitos à constantes lavagens
por água

SAPPHIRE HI LOAD 2

Graxa contendo bissulfeto de molibdênio, para todos os tipos de
rolamentos e mancais submetidos à cargas extremas

SAPPHIRE HI SPEED 2

Graxa para rolamentos de precisão, operando em altíssimas
rotações

SAPPHIRE PLUS 2

Graxa contendo bissulfeto de molibdênio, para todos os tipos de
rolamentos e mancais submetidos à altas temperaturas e cargas
elevadas

Lubrificantes Grau Alimentício
ROCOL FOODLUBE é uma linha de Lubrificantes Atóxicos, Grau Alimentício, desenvolvida para
Indústrias Alimentícias, Farmacêuticas, Embalagens, etc., ou onde seja necessária a utilização
de lubrificantes brancos ou atóxicos. Todos os lubrificantes da linha FOODLUBE são totalmente
isentos de óleo mineral e componentes geneticamente modificados em sua formulação. Contém
somente ingredientes listados pelo FDA e possuem registro NSF, classificação H1.
PRODUTO

APLICAÇÕES

FOODLUBE UNIVERSAL 2, Graxa multiuso atóxica, grau alimentício, para todos os tipos de
0, 000
rolamentos e mancais
FOODLUBE HI TEMP 2

Graxa sintética grau alimentício para rolamentos operando sob
altas temperaturas

FOODLUBE CHAIN SPRAY

Lubrificante grau alimentício para correntes

FOODLUBE CHAIN FLUID

Óleo lubrificante grau alimentício para correntes

FOODLUBE DISMANTLING
Desengripante grau alimentício
SPRAY
FOODLUBE SPRAY

Lubrificante grau alimentício

FOODLUBE HI TORQUE

Óleo lubrificante grau alimentício para redutores

FOODLUBE HI POWER

Óleo lubrificante grau alimentício para compressores de ar,
sistemas hidráulicos e linhas de ar comprimido

FOODLUBE MULTI PASTE

Pasta lubrificante não tóxica, multiusos e antiaderente para a
indústria alimentar.

FOODLUBE AIR FLO

Óleo lubrificante grau alimentício para linhas de ar comprimido

FOODLUBE SUGAR
DISSOLVING

Fluído para indústria alimentar para dissolver açúcar e
caramelizado de todas as superfícies.

Óleos para Compressores & Redutores
Os óleos lubrificantes para redutores & compressores de ar foram formulados exclusivamente
para oferecer maior proteção contra o desgaste suportando altas cargas e possuem ótima
estabilidade térmica. Propiciam um aumento dos intervalos entre trocas reduzindo os custos de
manutenção e produção.
PRODUTO

APLICAÇÕES

SAPPHIRE HI TORQUE

Óleo lubrificante para redutores de velocidade Viscosidades ISO VG
150, 220, 320, 460 e 680

SAPPHIRE HI BAR

Óleo lubrificante para compressores de ar Viscosidades ISO VG 32,
46, 68 e 100

Desmoldantes para Plásticos
PRODUTO

APLICAÇÕES

RS 7 SPRAY

Desmoldante de plásticos, isento de silicone

SL SPRAY

Desmoldante de plásticos, com silicone

IFL SPRAY

Desmoldante de plásticos, película seca base Teflon

MOISTURE GUARD

Protetivo contra corrosão para moldes

Óleos Solúveis para Usinagem
A linha ROCOL ULTRACUT de óleos solúveis, foram especialmente desenvolvidos para garantir
proteção às máquinas e ferramentas, altas diluições e vida útil no tanque das máquinas.
PRODUTO

APLICAÇÕES

ULTRACUT 370

Óleo solúvel semi sintético, para usinagem e retífica

ULTRACUT 250

Óleo solúvel mineral, longa vida e alta diluição

ULTRACUT 280/A

Óleo solúvel mineral, para usinagem de alumínio

GLC TM 120

Graxa sintética para mandris e placas de tornos

BIO FSC 2000 EP

Óleo solúvel sintético, para operações severas de usinagem

ULTRAGRIND PREMIUM

Fluido de alta diluição para retífica

Lubrificantes para Manutenção
PRODUTO

APLICAÇÕES

ASP

Pasta para montagem. Utilizada na montagem de rolamentos,
buchas, polias, etc.

AS SPRAY

Lubrificante seco anti atrito. Utilizado na montagem de rolamentos,
mancais, parafusos, etc

J 166

Pasta cobreada antiemperrante. Utilizada na montagem de
parafusos, porcas, prisioneiros, sob temperaturas de até 1100ºC

MULTILUBE

Desengripante e lubrificante de uso geral

BELT DRESSING

Anti derrapante e protetivo para correias

GLC 346

Vedante e lubrificante para todos os tipos de borrachas e

elastômeros
CHAIN & DRIVE Spray

Lubrificante para correntes

LEAK DETECTOR Spray

Produto para detecção de vazamentos de gases

SAPPHIRE Spray

Graxa sintética em aerosol

SPATTER RELEASE

Anti respingo de soldas

TUFGEAR Spray

Lubrificantes para engrenagens expostas

