
REGAL® SGT 22

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Regal SGT 22 é um óleo lubrificante sintético à base de
poliolésteres, especialmente formulado para entregar
máxima performance e proteção para turbinas a gás
aeroderivadas em operações industriais e marítimas. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Regal SGT 22 proporciona:

• Excelente estabilidade térmica e resistência
à oxidação - fornece excelente proteção contra a
formação de borra, verniz e depósitos de carbono.

• Excelente proteção contra ferrugem e
corrosão - mesmo em condições severas de uso,
sob altas temperaturas e altas cargas.

• Baixíssima formação de espuma (air
release) - sua aditivação especial antiespumante
garante uma rápida liberação do ar interno
provocado pela agitação do óleo, obtendo-se uma
contínua fluidez do lubrificante.

• Rápida separação da água - mantendo a
integridade da película de óleo.

• Contribui para a proteção contra o desgaste -
com seu excelente desempenho tanto em
baixíssimas temperaturas como em condições de
extrema severidade.

• Contribui para a redução de custos
operacionais - sua baixa volatilidade minimiza as
perdas por evaporação e a sua compatibilidade com
uma grande variedade de metais e elastômeros
contribui com a redução de paradas para
manutenção.

APLICAÇÕES
Regal SGT 22 é recomendado para a lubrificação dos
mancais de turbinas a gás aeroderivadas em condições
severas de operação em aplicações como geração de
energia para a indústria, transmissões de gás,
propulsão marítima.

Regal SGT 22 é aprovado:

• Especificações militares
— MIL PRF 23699F Class STD para uso em

turbinas aeroderivadas em aplicações industriais
ou marítimas

• Especificações de fabricantes
— GE Energy Industrial (turbinas a gás aero-

derivadas)
— GE Energy MIL-L 23699 Classification STD

(Standard non-corrosion inhibiting)
— Rolls Royce (Allison) EMS 53 modelos 501-K
— Centrax modelos 501-K (gen-set units)
— Rolls Royce (Derby) modelo RB 211

Regal SGT 22 atende os requerimentos:

— especificação Solar ES9-224 (Classe IV)
— aplicações industriais dos fabricantes tais como

Airsearch, Avco-Lycoming, Centrax, Microturbo,
Power Systems Division of United Technologies,
Pratt 6 Whitney, Sudstrand e Turbomeca. 

Regal SGT 22 não é indicado para uso em aviação.
Produto(s) fabricado(s) na União Europeia.
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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Regal® SGT 22 — 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

Código do produto - 221099
Código de FISPQ - 26645
Densidade a 15ºC, kg/l D1298 0,995
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C
cSt a 100°C
cSt a -40ºC

D445
D445
D445

25,6
5,13
9727

Índice de Acidez, mg KOH/g D664 0,16
Ponto de Fulgor, COC, °C D92 254
Ponto de Fluidez, °C D97 -54
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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