
ALMAG

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Almag é um óleo mineral puro de baixa viscosidade
para operações de usinagem leve. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
Almag proporciona:

• Melhor refrigeração e corte de peças - devido
a sua baixa viscosidade.

• Maior velocidade de fluxo - que reduz a
deposição de resíduos.

• Ótimo acabamento - não mancha as peças.
• Longa vida útil das máquinas ferramentas -

pois não ataca raspadores, resinas e vedações dos
equipamentos.

APLICAÇÕES
Almag é recomendado para operações de usinagem
leve, de corte e de retificação de metais ferrosos e não
ferrosos, principalmente em alumínio, magnésio e suas
ligas.

Almag pode ser utilizado sempre que for requerido um
óleo integral para usinagem de baixa viscosidade (5,7
cSt a 40ºC) e não for requerido um produto com
aditivação de extrema pressão.
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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Almag — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

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

Método ASTM

Código do produto - 221564
Código de FISPQ - 17055
Aparência - Límpido
Densidade a 20ºC D4052 0,859
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C
cSt a 100°C

D445
D445

5,7
1,7

Ponto de Fulgor, COC, °C D92 150
Ponto de Fluidez, °C D97 -9
Índice de Neutralização, mg KOH/g D974 0,15
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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