
BAMBURI OIL
220 GB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Bamburi Oil 220 GB é um óleo lubrificante formulado
com básicos minerais especialmente balanceados para
a lubrificação de mancais de máquinas de
processamento de borracha do tipo bamburi. É
aprovado por fabricantes de pneus e de borrachas. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
O Bamburi Oil 220 GB proporciona:

• Longa vida útil dos mancais - em função da
viscosidade adequada que propicia um fluxo positivo
nos mancais, evitando a entrada de contaminantes e
garantindo a correta lubrificação dos mesmos.

• Aumento de produtividade - decorrente da
redução de falhas nos mancais.

• Diminuição dos rejeitos de produção - devido
à excepcional compatibilidade com as massas de
borrachas que se deve ao exclusivo balanceamento
de sua formulação.

APLICAÇÕES
O Bamburi Oil 220 GB é recomendado para a
lubrificação dos mancais das bamburis, máquinas
utilizadas no processo de fabricação de pneus e de
borracha. Este produto é compatível com os emolientes
normalmente utilizados na confecção das borrachas,
entre eles o extrato aromático.

O Bamburi Oil 220 GB também pode ser utilizado em
mancais de máquinas equivalentes encontradas em
empresas produtoras de matéria-prima para
recauchutadoras de pneus.

Pode ser utilizado em outras aplicações quando
requerido um produto com as mesmas características 

O Bamburi Oil 220 GB atende:

• Requerimentos dos fabricantes de borracha
— Goodyear (Aprovado em testes de performance

e também na especificação mundial da Goodyear
Rickyine - Revisão 6) 

— Industrial Levorin (Aprovado em testes de
performance para uso em mancais de máquinas
do tipo bamburis)
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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Bamburi Oil — 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 - 724999
Código de FISPQ - 14382BRA
Aparência - Límpido e claro
Cor ASTM D1500 2,5
Densidade a 20ºC D4052 0,913
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C
cSt a 100°C

D445
D445

220
14,70

Ponto de Fulgor, COC, °C D92 228
Ponto de Fluidez, °C D97 -21
Ponto de Anilina D611 96
Índice de Refração D1218 1,503
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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