
VANGUARD® MINERAL
1000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Vanguard Mineral 1000 é um óleo lubrificante
formulado com básico mineral puro para a lubrificação
de cilindros a vapor. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Vanguard Mineral 1000 proporciona:

• Proteção dos cilindros - pois garante a formação
de uma película protetora tenaz que protege tanto
os pistões quanto as paredes dos cilindros.

APLICAÇÕES
Vanguard Mineral 1000 é recomendado para a
lubrificação de cilindros e válvulas de máquinas a
vapor.

Vanguard Mineral 1000 é recomendado para sistemas
com vapor seco ou úmido (até 4%), com pressão
maior que 7 kg/cm2 (150 psi). Pode ser usado nos
casos em que o óleo deve separar-se do condensado
apesar do separador não ser ideal.
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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Vanguard® Mineral — 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 1000

Código do produto - 700625
Código de FISPQ - 16688
Aparência ST61 Castanho Escuro 

Esverdeado
Densidade a 20ºC D4052 0,927
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C
cSt a 100°C

D445
D445

942
46,0

Índice de Viscosidade D2270 87
Ponto de Fulgor, COC, °C D92 340
Ponto de Fluidez, °C D97 9
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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