
QUENCHTEX®
A, C, CK, MM, WW, 5000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Quenchtex é uma série de óleos lubrificantes
formulados com básicos minerais e aditivos específicos
para o tratamento térmico.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
A série Quenchtex proporciona:

• Resfriamento controlado dos metais -
garantindo uma velocidade adequada de
resfriamento e longa vida do óleo mesmo em altas
temperaturas, evitando também a formação de
depósitos.

• Excelente estabilidade térmica - em função
dos inibidores que evitam a oxidação e o
espessamento. 

• Segurança na operações - o alto ponto de fulgor
evita problemas de ignição do banho.

• Proteção contra ferrugem - em função da
qualidade dos básicos e dos aditivos especiais
utilizados em sua formulação.

• Excelente acabamento nas peças 

APLICAÇÕES
A dureza, ductilidade e tenacidade da têmpera
dependerá da escolha do produto Quenchtex
apropriado.

Quenchtex A é formulado com óleo mineral puro de
baixa viscosidade. Confere a mais baixa velocidade de
resfriamento da série. Temperatura de banho < 80ºC.

Quenchtex C é formulado com óleo mineral e aditivo
derivado de petróleo. Confere média velocidade de
resfriamento. Temperatura de banho < 90ºC. Pode
manchar as peças em determinadas operações.

Quenchtex CK é formulado com óleo mineral e aditivo
de base sintética. Confere alta velocidade de
resfriamento. Temperatura de banho < 100ºC.

Quenchtex MM é formulado com óleo mineral de
elevada viscosidade. Indicado para martêmpera.
Temperatura de banho < 150ºC.

Quenchtex WW é formulado com óleo mineral de baixa
viscosidade e é do tipo “Water Washable”, ou seja,
permite a remoção das incrustações e limpeza das
peças tratadas utilizando-se apenas água. Confere
baixa velocidade de resfriamento. Temperatura de
banho < 120ºC.

Quenchtex 5000 é formulado com óleo mineral de
média viscosidade e aditivos especiais que lhe
proporcionam maior estabilidade térmica e
durabilidade do banho, além de proporcionar peças
mais limpas quando comparadas às tratadas com óleos
de têmpera minerais convencionais. Indicado para
têmpera e martêmpera. Temperatura de banho <
150ºC.
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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Quenchtex® — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

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

Método ASTM A C CK

Código do Produto - 220589 220588 724746
Código da FISPQ - 16944 16827 16827
Densidade a 20ºC D4052 0,863 0,871 0,868
Viscosidade Cinemática

cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

21,7
4,4

24
4,34

28,41
5,52

Índice de Viscosidade D2270 103 105 115
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 200 194 220
Ponto de Fluidez, ºC D97 -6 -9 -9
Neutralização, mg KOH/g D974 0,01 0,10 0,50
Resíduo de Carbono, % D4530 0,01 0,47 0,71

Método ASTM MM WW 5000

Código do Produto - 221508 720688 740243
Código da FISPQ - 16944 16959 12997BRA
Densidade a 20ºC D4052 0,895 0,871 0,896
Viscosidade Cinemática

cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

221
18,9

21,39
4,2

124,8
12,9

Índice de Viscosidade D2270 94 98 96
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 264 196 248
Ponto de Fluidez, ºC D97 -9 -21 -
Neutralização, mg KOH/g D974 0,01 0,05 0,50
Resíduo de Carbono, % D4530 0,57 0,01 -
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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