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LIFT OIL 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Lift Oil é um óleo mineral especialmente 
desenvolvido para a lubrificação de sistemas 
hidráulicos de equipamentos de elevação. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR 

Lift Oil proporciona: 

 Longos períodos de troca – Em função 

da natural resistência à oxidação e 

consequente resistência ao espessamento 
inerente aos básicos do grupo II, permite 
períodos de uso mais longos que os 
determinados pelos fabricantes de 
equipamentos têxteis, condicionados à 
análise do lubrificante em uso. 

 Proteção contra a ferrugem e 

corrosão – Devido à qualidade dos óleos 

básicos. 

 Excelente fluidez a baixas 

temperaturas – como resultado da 

sinergia dos óleos básicos do grupo II e 
aditivo depressor do ponto de fluidez. 

 Fácil remoção da água dos sistemas 

de lubrificação – pois os produtos 

separam-se rapidamente da água. 

APLICAÇÕES 

Lift Oil foi é recomendado para a lubrificação de 
sistemas hidráulicos que requeiram um óleo 
mineral de alta resistência à oxidação e baixo 
ponto de fluidez com viscosidade próxima ao 

grau ISO 22. 

Lift Oil também pode ser aplicado na lubrificação 
de ferramentas pneumáticas. 

Lift Oil pode ser utilizado em outras aplicações 
industriais quando requerido pelo fabricante um 
óleo parafínico no grau de viscosidade indicado. 

 



Produto fabricado 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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Lift Oil - Continuação 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 

Parâmetro Método ASTM  

Cor ASTM D1500 <0,5 

Densidade a 20ºC D4052 0,851 

Viscosidade Cinemática  
   cSt a 40ºC 

   cSt a 100ºC 

 

D445 

D445 

 

19,6 

4,05 

Índice de Viscosidade D2270 103 

Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 206 

Ponto de Fluidez, ºC D97 -33 

Índice de Neutralização, mgKOH/g D974 0,01 

Viscosidade Aparente a -30°C, cP D5293 2650 

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


