
ABSORTEX® EG

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Absortex EG é um óleo formulado com básicos minerais
criteriosamente selecionados e aditivos específicos
para a lubrificação de amortecedores automotivos. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
O Absortex EG proporciona:

• Superior estabilidade à oxidação - garantindo
uma longa vida do óleo mesmo em altas
temperaturas de operação.

• Excelente proteção contra ferrugem e
corrosão - em função dos inibidores que protegem
as superfícies metálicas.

• Excelente operação em baixas temperaturas
- pois a combinação de básicos e aditivos utilizada
garante a fluidez do produto mesmo quando
operando em temperaturas extremamente baixas.

• Baixa formação de espuma interna (air
release) - evitando falhas operacionais.

• Longa vida útil dos amortecedores - pois a sua
compatilidade com os selos de vedação garante
longos períodos de uso sem o vazamernto do óleo.

APLICAÇÕES
O Absortex EG é recomendado para o mercado de
reposição de amortecedores automotivos.
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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Absortex® EG — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

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

Método ASTM

Código do Produto - 742634
Código da FISPQ - 17019

Densidade a 20ºC D4052 0,867

Cor D1500 1,0
Aparência Visual Límpido e claro
Viscosidade Cinemática

cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

11,46
2,894

Índice de Viscosidade D2270 100
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 158
Ponto de Fluidez, ºC D97 -36
Ponto de Anilina D611 82,4
Espuma, Tend./Estab., ml
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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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