
JOURNALTEX® HD
125

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Journaltex HD 125 é um óleo lubrificante formulado
com básicos minerais especialmente refinados e
aditivos específicos para a lubrificação de mancais de
deslizamento de locomotivas e de vagões lubrificados a
óleo. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Journaltex HD 125 oferece:

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

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

• Rápida liberação de bolhas de ar (air
release) - evitando falhas na operação das
suspensões.

• Rápida separação da água - permitindo sua fácil
remoção, evitando danos ao sistema.

• Excelentes características de lubricidade e
antidesgaste - protegendo os mancais mesmo
durante as partidas ainda provê uma película
lubrificante adequada nas diversas velocidades de
operação.

APLICAÇÕES
Journaltex HD 125 é recomendado para a lubrificação
de mancais planos, mancais de deslizamento e caixas
de eixo de locomotivas e de vagões quando o
fabricante indicar a especificação AAR-M-906-71.

Journaltex HD 125 é recomendado também para a
lubrificação de mancais de suspensão de motores de
tração de locomotivas.

Journaltex HD 125 é adequado ao uso quando
indicado:

• Requerimentos da Associação Americana de
Ferrovias
— AAR-M-906-71 (lubrificante para mancais

planos de locomotivas e vagões, para uso
durante o verão em países com estações
climáticas bem definidas).

CUIDADOS
Contaminações externas como partículas sólidas, água
e outros fluidos (especialmente aqueles contendo
ingredientes alcalinos, que podem reagir com a
gordura e formar sabão) devem sofrer ações corretivas
imediatas.
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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Journaltex® HD — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

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

Grau SAE Método ASTM

Código do Produto - 701697
Código da FISPQ - 16206
Densidade a 20ºC D4052 0,901

Densidade a 15ºC, g/cm3 D4052 -

Viscosidade Cinemática
cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

121,9
12,7

Índice de Viscosidade D2270 96
Ponto de Fulgor, COC, °C D92 190
Ponto de Fluidez, °C D97 -15
Gordura - Presente
 Espuma Tend./Estab. ml D892 20/0
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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