
ALCAID® 
220

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Alcaid 220 é um óleo lubrificante formulado com
básicos minerais naftênicos para aplicações diversas. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Alcaid 220 proporciona:

• Baixos pontos de fluidez - garantindo a
circulação mesmo em baixas temperaturas de
operação.

• Alta solvência - removendo os depósitos
formados pela oxidação do óleo em sistemas
circulatórios, inclusive quando utilizados para
flushing.

• Maior vida útil dos cilindros - os resíduos da
compressão (também conhecidos como borras ou
vernizes) são de natureza macia e não formam
depósitos abrasivos, minimizando o desgaste dos
anéis e cilindros.

APLICAÇÕES
Alcaid 220 é recomendado para a lubrificação de
compressores de ar a pistão e cilindros de
compressores de gás natural. 

Alcaid 220 é também recomendado para a limpeza de
sistemas circulatórios (flushing) devido a sua alta
capacidade de solvência.

Alcaid 220 também pode ser utilizado na lubrificação
geral de máquinas e em diversas outras aplicações
industriais, quando requerido um produto naftênico
deste grau de viscosidade e com características de
baixo ponto de fluidez estabilidade e alta solvência.
Produto(s) fabricado(s) no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as 
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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Alcaid®  — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Grau ISO Método ASTM 220

Código do produto - 220656
Código de FISPQ - 17053
Densidade a 20ºC D4052 0,911
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C
cSt a 100°C

D445
D445

220
14,2

Índice de Viscosidade D2270 45
Ponto de Fulgor, COC, °C D92 228
Ponto de Fluidez, °C D97 -24
Neutralização, mg KOH/g D974 0,01
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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