
ÓLEO DE PROCESSO
22 GB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Óleo de Processo 22 GB é um produto formulado com
básicos minerais especiais e é empregado como
extensor ou emoliente na fabricação de borrachas.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
O Óleo de Proceso 22 GB proporciona:

• Adequada solvência - facilita a homogenização
dos componentes, principalmente nos processos de
fabricação de borrachas sintéticas.

• Aumento da resistência ao cisalhamento -
auxilia na adequada formação da estrutura da
borracha.

APLICAÇÕES
Óleo de Processo 22 GB é recomendado para ser usado
como extensor ou emoliente na fabricação pneus e
também de borrachas sintéticas, como o SBR e o NBR.

Óleo de Processo 22 GB também pode ser utilizado
como componente de formulações diversas, como na
fabricação de tintas para impressão gráfica.

Pode ser utilizado em outras aplicações quando
requerido um produto com as mesmas características,
como na fabricação de bandas de rodagem para
recapagem de pneus.

Óleo de Processo 22 GB atende:

• Requerimentos dos fabricantes de pneus:
— Firestone 
— Goodyear (aprovado na especificação

internacional Breshine rev#0)
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 - 724998
Código de FISPQ - 22223
Densidade a 20ºC D4052 0,877
Densidade a 15,6ºC D4052 0,881
Aparência ST61 Límpido
Cor D1500 1,0
Viscosidade Cinemática

cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

21,5
4,06

Índice de Viscosidade D2270 72
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 192
Ponto de Fluidez, ºC D97 -12
Neutralização, mg KOH/g D974 0,01
Ponto de anilina D611 85
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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