
ÓLEO DE PROCESSO
22

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Óleo de Processo 22 é um óleo básico mineral naftênico
empregado como emoliente ou amaciante em diversos
processos de manufatura. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Óleo de processo 22 proporciona:

• Baixa volatilidade.
• Excelentes características de baixa

temperatura.

APLICAÇÕES
Óleo de Processo 22 é empregado como emoliente ou
extensor na fabricação de borracha, amaciante para
fibras ou como veículo na fabricação de tintas
especiais.

Óleo de Processo 22 pode ser utilizado também em
diversas outras aplicações industriais quando
requeridos produtos naftênicos, com baixo ponto de
fluidez e alta capacidade de 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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Óleo de Processo — 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 22

Código do produto - 724969
Código de FISPQ - 17057
Densidade a 20ºC D4052 0,902
Aparência ST61 Límpido
Cor D1500 0,5
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C
cSt a 100°C

D445
D445

20,4
3,7

Índice de Viscosidade D2270 30
Ponto de Fulgor, COC, °C D92 160
Ponto de Fluidez, °C D97 -42
Neutralização, mg KOH/g D974 0,01
Composição do Carbono Estrutural

Aromáticos, %
Naftênicos , %
Parafínicos, %

D3238
8
44
48
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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