
Soluções deManutenção
Lubrificantes e massas tecnicamente avançados
para todas as exigências de manutenção

Performance you can trust



Na ROCOL®, fabricamos uma gama de produtos
inovadores, incluindo massas lubrificantes,
óleos, fluidos metalúrgicos, lubrificantes, tintas
pulverizadas, revestimentos e painéis de
pavimentos antiderrapantes – todos concebidos
para enfrentar os desafios apresentados pelas
condições de trabalho de hoje em dia.

Nos últimos 130 anos, crescemos consideravelmente e agora
oferecemos soluções para quase todas as facetas da indústria,
com mais de 150 distribuidores a armazenar e fornecer a gama
de produtos em todo o mundo.

A ROCOL® tem trabalhado com algumas das melhores
empresas do mundo em diferentes sectores e aplicações,
desenvolvendo produtos com um objectivo comum:
proporcionar o melhor desempenho.

Temos o orgulho de produzir produtos tecnicamente avançados,
centrados nas necessidades da indústria. Cada um desses
produtos foi desenvolvido no espírito pelo qual a ROCOL® é
reconhecida:

A ROCOL® trabalha de acordo com normas de qualidade,
ambiente e segurança internacionalmente reconhecidas. Além
disso, estamos orgulhosos da nossa acreditação Investor in
People, que demonstra o nosso compromisso com o contínuo
envolvimento e desenvolvimento do nosso pessoal.

HISTÓRIA DE EXCELÊNCIA

Desempenho superior de confiança

Resolução de problemas

Alta qualidade

Inovação técnica

Excelente assistência técnica e pós-venda

BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448

B BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596

O OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173

QUALIDADE AMBIENTE SEGURANÇA PESSOAS
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O FOODLUBE® da ROCOL é a solução de lubrificação de eleição da
indústria alimentar.

Esquema de selecção

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

QUALIDADE ALIMENTAR
MASSAS LUBRIFICANTES DE
ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

Além de ter a certificação NSF H1 relativamente a uma absoluta
segurança alimentar, o FOODLUBE® contribui para melhorar a higiene e
a eficiência, ao mesmo tempo que reduz significativamente os custos e o
tempo de inactividade.

Trabalhando há mais de uma década com grandes empresas
alimentares, a ROCOL® adquiriu a experiência necessária para oferecer o
melhor aconselhamento sobre como obter estes resultados através da
implementação de uma abordagem à manutenção da lubrificação que
seja consistente com a actual legislação sobre segurança alimentar e
que possa ser facilmente integrada nos processos de Análise dos Riscos
e dos Pontos de Controlo Críticos (HACCP).

Massas Lubrificantes
de Rolamentos de
Qualidade Alimentar

Temperatura extrema alta
(até 280°C) Carga elevada Ambientes extremos/agressivos

SAPPHIRE® Endure

Temperatura alta
(aprox. até 200°C)

Extremamente molhado /
parcialmente imerso

Temperatura média
(aprox. -30 a 160°C) Carga ligeira/pesada

Condições normais

Alta velocidade

FOODLUBE® Spray Grease

FOODLUBE® Premier

Alta velocidade FOODLUBE® Ultra

FOODLUBE® Universal

FOODLUBE® Spray Grease

FOODLUBE® Extreme 2

FOODLUBE® Universal

Temperatura baixa
(-50 a 160°C) Carga ligeira/pesada Condições normais

Condições normais FOODLUBE® PremierCarga ligeira/pesada

Ambientes agressivos FOODLUBE® Hi-Temp 2Carga ligeira

FOODLUBE® Endure 00

www.rocol.com



QUALIDADE ALIMENTAR
MASSAS LUBRIFICANTES DE
ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

Massa lubrificantemultiusos de qualidade alimentar de alto desempenho
para amáxima vida útil dos rolamentos

Massa lubrificante de extrema pressão verdadeiramente universal,
fortalecida com PTFE, concebida para melhor lubrificação de todos os
tipos de rolamentos esféricos, de roletes e lisos.

Prolonga significativamente a vida útil dos rolamentos
Propriedades superiores de resistência à carga e ao desgaste
Altamente resistente à eliminação através da água
Excelente protecção anticorrosiva
Amplo intervalo de temperaturas -50°C a +160°C
Também disponível como aerossol
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Universal

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 15231 380g

15236 4kg

15234 18kg

NLGI 0 15276 4kg

15274 18kg

NLGI 000 15286 4kg

15284 18kg

Distribuidor electromecânico demassa lubrificante de qualidade alimentar
para uma lubrificação semproblemas

Sistema de lubrificação electromecânico totalmente automático contendo
FOODLUBE® Universal 2. Distribui quantidades exactas de massa
lubrificante, ao longo de períodos de tempo variados, para todos os tipos
de rolamentos esféricos, de roletes e lisos.

Períodos de distribuição de 1, 3, 6 ou 12 meses seleccionáveis
Fácil de instalar e manter
Ideal para áreas não acessíveis
Intervalo de temperaturas do lubrificante -50°C a +160°C
Intervalo de temperaturas do distribuidor Autolube 0°C a +50°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Universal Autolube

Referência Tamanho

15224 120ml

Distribuidor demassa lubrificante de qualidade alimentar para uma
lubrificação contínua

Distribuidor de lubrificante activado a gás, enchido com FOODLUBE®

Universal 2. Proporciona uma lubrificação consistente e constante de
todos os tipos de rolamentos esféricos, de roletes e lisos.

Períodos de distribuição de 1, 3, 6 ou 12 meses seleccionáveis
Totalmente automático
Fácil de instalar e sem necessidade de manutenção
Ideal para áreas não acessíveis
Intervalo de temperaturas do lubrificante -50°C a +160°C
Intervalo de temperaturas do distribuidor Unilube 0°C a +40°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Universal Unilube

Referência Tamanho

15910 100ml
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QUALIDADE ALIMENTAR
MASSAS LUBRIFICANTES DE
ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

Massa lubrificante de qualidade alimentar para rolamentos a altas
velocidades e temperaturas

Massa lubrificante de extrema pressão de alto desempenho, fortalecida
com PTFE, concebida para melhor lubrificação, sobretudo em aplicações
de altas velocidades e temperaturas.

Ideal para motores eléctricos e rolamentos de ventoinhas
Prolonga significativamente a vida útil dos rolamentos
Boas propriedades de resistência à carga e ao desgaste
Altamente resistente à eliminação através da água
Excelente protecção anticorrosiva
Amplo intervalo de temperaturas -30°C a +180°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Premier 2

Massa lubrificante de qualidade alimentar para aplicações
extremamentemolhadas

Massa lubrificante de extrema pressão altamente aderente com
desempenho superior em condições molhadas, para a lubrificação de
todos os tipos de rolamentos esféricos, de roletes e lisos.

Resistência superior à água
Excelente protecção anticorrosiva
Boas propriedades de resistência à carga e de redução do desgaste
Prolonga significativamente a vida útil dos rolamentos
Intervalo de temperaturas -30°C a +160°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Extreme 2

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 15241 380g

15246 4kg

15244 18kg

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2/3 15811 380g

15816 4kg

15814 18kg

Massa lubrificante de qualidade alimentar altamente aderente para rolamentos e
superfícies deslizantes

Massa lubrificante de extrema pressão aderente multiusos. Concebida para uma
lubrificação eficaz de todos os tipos de mecanismos deslizantes, cames,
engrenagens e rolamentos.

Película de massa lubrificante com vida útil extremamente duradoura
Não goteja nem é projectado
Altamente resistente à eliminação através da água
Excelente protecção anticorrosiva
Boas propriedades de resistência à carga e ao desgaste
Intervalo de temperaturas -15°C a +160°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Ultra

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 15311 380g

15316 4kg

15314 18kg

NLGI 1 15291 380g

15296 4kg

15294 18kg

NLGI 00 15266 4kg

15264 18kg

www.rocol.com



QUALIDADE ALIMENTAR
MASSAS LUBRIFICANTES DE
ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

Massa lubrificante de qualidade alimentar para altas temperaturas

Massa lubrificante de silicone fortalecida com PTFE, adequada para
aplicações a altas temperaturas. Concebida para a lubrificação de todos
os tipos de rolamentos mais lentos e superfícies deslizantes.

Boas propriedades antidesgaste
Altamente resistente à eliminação através da água
Ideal para borrachas e plásticos
Aspecto opaco
Boa resistência química
Intervalo de temperaturas -20°C a 200°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® High Temp 2

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 15251 380g

15256 4kg

15254 18kg

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12330 100g

12331 700g

12334 1kg

12336 5kg

12337 18kg

SAPPHIRE® Endure
Massa lubrificante de primeira qualidade resistente a químicos para
temperaturas extremas

Massa lubrificante de extrema pressão com poliéter perfluorado de extremo
desempenho, fortalecida com PTFE. Concebida para ser utilizada nas situações
em que as massas lubrificantes convencionais falham devido à contaminação
ou ataque químico.

Extrema resistência química e a solventes
Resiste à lavagem cáustica
Prolonga enormemente os intervalos de lubrificação
Excelentes propriedades de resistência à carga e antidesgaste
Extremamente estável a temperaturas elevadas
Aprovado pela Rolls Royce para utilização na transmissão da tubeira
de impulso do Harrier Pegasus
Também aprovado para submarinos
Intervalo de temperaturas -25°C a +280°C
Certificação NSF H1
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QUALIDADE ALIMENTAR
LUBRIFICANTES DE CORRENTES LUBRIFICANTE

DE CORRENTES

Lubrificante aderente de qualidade alimentar para prolongar a vida útil das
correntes

Lubrificante de correntes versátil de alto desempenho, adequado a todos
os tipos de correntes de transmissão e correntes transportadoras.

Excelentes propriedades de penetração
Formulação aderente com baixo nível de gotejamento
Notável protecção anticorrosiva
Boa capacidade de resistência à carga
Boa resistência à eliminação através da água
Intervalo de temperaturas -20°C a +150°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Chain Fluid

Referência Tamanho

15506 5l

15505 20l

Referência Tamanho

15610 400ml

Referência Tamanho

15502 100ml

Lubrificante aderente de qualidade alimentar pulverizado para prolongar a vida útil
das correntes

Prático lubrificante pulverizado para correntes. Ideal para a lubrificação de todos
os tipos de correntes de transmissão e correntes transportadoras.

Notáveis propriedades de penetração
Altamente resistente à eliminação através da água
Boas propriedades de expulsão de água
Formulação aderente com baixo nível de gotejamento
Boa capacidade de resistência à carga
Intervalo de temperaturas -20°C a +110°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Chain Spray

Lubrificante de qualidade alimentar altamente aderente para correntes suspensas

Especificamente formulado para reduzir problemas de contaminação em todas as correntes de
transmissão e correntes transportadoras – sobretudo na indústria de processamento de carnes.

Película extremamente aderente
Formulação sem gotejamento
Excelente protecção anticorrosiva
Boas propriedades de resistência à eliminação através da água
Intervalo de temperaturas do lubrificante -20°C a +150°C
Intervalo de temperaturas do distribuidor Autolube 0°C a +50°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Chain Fluid Unilube

Esquema de selecção

Correntes de
transmissão e correntes
transportadoras

Temperatura extremamente alta (180 a 550°C) Películaseca(películahúmidaaté180°C)

FOODLUBE® Hi-Temp Chain Fluid

BAKERLUBE™ HT

Temperatura alta (-25 a 280°C)

FOODLUBE® Endure 00

BAKERLUBE™ CL

Temperatura média (-20 a 150°C)

Temperatura baixa/média (-50 a 180°C) Aplicações gerais

FOODLUBE® Chain Fluid/SprayAplicações gerais

FOODLUBE® Overhead Chain FluidCorrentes suspensas

FOODLUBE® Multi-Lube

www.rocol.com

Aplicações automáticas

Aplicações manuais

Uma gama de produtos abrangente, concebida para lubrificar e proteger
correntes utilizadas nas indústrias alimentares e limpas. Qualquer que seja
o tipo de corrente de transmissão ou corrente transportadora utilizado, a
ROCOL® pode proporcionar um lubrificante para garantir um funcionamento
semproblemas – reduzindo os tempos de inactividade dispendiosos e
aumentando a produtividade.



QUALIDADE ALIMENTAR
LUBRIFICANTES DE CORRENTES LUBRIFICANTE

DE CORRENTES

Lubrificante de qualidade alimentar altamente aderente para correntes
suspensas

Especificamente formulado para reduzir problemas de contaminação em todas
as correntes de transmissão e correntes transportadoras – sobretudo na
indústria de processamento de carnes.

Película extremamente aderente
Formulação sem gotejamento
Excelente protecção anticorrosiva
Boas propriedades de resistência à eliminação através da água
Intervalo de temperaturas -20°C a +150°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Overhead Chain Fluid

Lubrificante de correntes de qualidade alimentar para temperaturas
extremas

Lubrificante de correntes para temperaturas extremas, para todos os
tipos de correntes de transmissão e correntes transportadoras.

Alto desempenho de resistência à carga
Intervalos de lubrificação prolongados
Óleo base de evaporação limpa
Para temperaturas em que os fluidos convencionais falham
Formulação sem solventes
Intervalo de temperaturas – película molhada: -10°C a +180°C
Intervalo de temperaturas – película seca: até +550°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Hi-Temp Chain Fluid

Referência Tamanho

15786 5l

15785 20l

Referência Tamanho

15306 5l

15305 20l
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QUALIDADE ALIMENTAR
LUBRIFICANTES DE CORRENTES LUBRIFICANTE

DE CORRENTES

Lubrificante sintético de grafite a altas temperaturas para correntes de
fornos de panificação

Lubrificante de correntes com grafite a altas temperaturas para
correntes de fornos de panificação.

Alto desempenho de resistência à carga
Óleo base de evaporação limpa
Para temperaturas em que os fluidos convencionais falham
Não contém solventes
Intervalo de temperaturas – película molhada: -10°C a +180°C
Intervalo de temperaturas – película seca: até +550°C
Certificação NSF H2

BAKERLUBE™ HT

Lubrificante sintético a altas temperaturas para correntes de fornos de
panificação

Lubrificante de extrema pressão de longa duração para correntes e
correntes transportadoras a altas temperaturas

Notável resistência à oxidação
Formulação sem solventes
Excelente penetração
Película limpa sem resíduos
Adequado para lubrificadores automáticos
Intervalo de temperaturas 0°C a +280°C
Certificação NSF H2

BAKERLUBE™ CL

Referência Tamanho

15705 20l

Referência Tamanho

15605 20l

www.rocol.com

Lubrificante de qualidade alimentar superior para temperaturas extremas

Massa lubrificante semifluida de extrema pressão com poliéter
perfluorado de extremo desempenho, fortalecida com PTFE, para
correntes de fornos de panificação.

Extremamente estável a temperaturas elevadas
Prolonga enormemente os intervalos de lubrificação
Excelente resistência química e a solventes
Excelentes propriedades de resistência à carga e antidesgaste
Amplo intervalo de temperaturas -25°C a +280°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Endure 00

Referência Tamanho

15503 525g



Esquema de selecção

Caixas de engrenagens de dentes direitos/
helicoidais

FOODLUBE® Hi-Torque 150/220/320

Caixas de engrenagens de parafuso sem-fim FOODLUBE® Hi-Torque 320/460

Óleo de lavagem VAC PUMP Oil

QUALIDADE ALIMENTAR
ÓLEOS DE ENGRENAGENS ÓLEO DE

ENGRENAGEM

Óleo de engrenagens de qualidade alimentar com sistema de protecção de
arranque

Óleos de engrenagens totalmente sintéticos de alto desempenho com
sistema de protecção de arranque (SUPS) e aditivos antidesgaste para
proporcionar a máxima lubrificação e protecção em todos os tipos de caixas
de engrenagens.

SUPS – protecção única para dentes de engrenagens no arranque e durante
a utilização
Notável desempenho de resistência à carga: nível de carga FZG 12
Excelente desempenho antidesgaste – sem necessidade de outros tratamentos
com aditivos
Intervalo de temperaturas -20°C a +150°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Hi-Torque

Descrição Referência Tamanho

Hi-Torque 150 15426 5l

15425 20l

15429 200l

Descrição Referência Tamanho

Hi-Torque 220 15526 5l

15525 20l

15529 200l

Descrição Referência Tamanho

Hi-Torque 320 15766 5l

15765 20l

15769 200l

Descrição Referência Tamanho

Hi-Torque 460 15776 5l

15775 20l

15779 200l

A ROCOL® fabrica uma gama abrangente de óleos de engrenagens, de
compressores e hidráulicos, concebidos para proporcionar uma vida útil
prolongada, reduzindo assim o tempo e os custos demanutenção.

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600
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Óleos de engrenagens



QUALIDADE ALIMENTAR
ÓLEOS HIDRÁULICOS, DE COMPRESSORES
E DE BOMBAS DE VÁCUO

ÓLEOS DE
COMPRESSORES E

HIDRÁULICOS

Óleos de qualidade alimentar de alto desempenho para sistemas
compressores, hidráulicos e de ventilação

Óleos totalmente sintéticos de alto desempenho com uma mistura
óptima de aditivos de alto desempenho. Adequados para serem
utilizados em sistemas hidráulicos, compressores de ar e sistemas de
ventilação.

Sistema L-CO único, reduz o arrastamento
Melhor estabilidade de oxidação
Acumulação de lama e verniz extremamente baixa
Mínima formação de espuma
Intervalo de temperaturas -20°C a +100°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Hi-Power Fluids Descrição Referência Tamanho
Hi-Power 22 15796 5l

15795 20l
15799 200l

Hi-Power 32 15896 5l
15895 20l
15899 200l

Hi-Power 46 15996 5l
15995 20l
15999 200l

Hi-Power 68 16006 5l
16005 20l
16009 200l

Hi-Power 100 15946 5l
15945 20l
15949 200l

Lubrificante de qualidade alimentar para prolongar a vida útil da bomba de vácuo

Fluido lubrificante de alto desempenho para utilizar em todas as bombas
de vácuo.

Vida útil prolongada
Adequado para condições de muita carga e alta pressão
Limpo e com pouco odor
Baixa formação de depósitos
Evita a corrosão por entrada de humidade
Ideal para ser utilizado como óleo de lavagem de caixas de engrenagens
Intervalo de temperaturas -5°C a +130°C
Certificação NSF H1

VAC PUMP Oil

Referência Tamanho

16806 20l

16805 200l

Referência Tamanho

15965 20l

15969 200l

A ROCOL® fabrica uma gama abrangente de óleos de engrenagens, de compressores e hidráulicos, concebidos
para proporcionar uma vida útil prolongada, reduzindo assim o tempo e os custos demanutenção.

Óleo de qualidade alimentar de alto desempenho, que se separa rapidamente da água e
prolonga a vida útil

Óleo de alto desempenho, formulado para maximizar a vida útil do lubrificante e de
homogeneizadores arrefecidos a água e sistemas semelhantes.

Desemulsificação rápida da água em condições de muita carga e temperaturas elevadas
Permite uma rápida drenagem da água para um tempo de inactividade reduzido
Boas propriedades antidesgaste
Produto limpo, com pouco odor
Intervalo de temperaturas -5°C a 130°C
Certificação NSF H1

RAPID DEMULSE 220

Esquema de selecção

Óleos de compressores,
de bombas de vácuo e
hidráulicos

Sistemas hidráulicos FOODLUBE® Hi-Power 32/46

Bombas de vácuo VAC PUMP Oil

Homogeneizadores RAPID DEMULSE 220

Compressores de ar
FOODLUBE® Hi-Power 46/68/100Óleo de compressores

FOODLUBE® Hi-Power 22Lubrificadores de sistemas de ventilação

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

www.rocol.com



Uma gama de produtos de qualidade alimentar de primeira qualidade que protegem os fixadores do calor e
ataque químico e facilitam o futuro desmantelamento, reduzindo assim o tempo de inactividade e os custos.

QUALIDADE ALIMENTAR
PRODUTOS ANTIADERENTES
E DE MONTAGEM

PRODUTOS
ANTIADERENTES
E DEMONTAGEM

Pasta lubrificante e antiaderentemultiusos de qualidade alimentar

Pasta branca antiaderente e de montagem de desempenho superior, desenvolvida para proteger fixadores
e lubrificar casquilhos, mecanismos deslizantes e pequenas engrenagens abertas.

Idealmente apropriada para aço inoxidável
Longa duração, até seis vezes a duração dos produtos da concorrência
Excepcionalmente limpa em comparação com antiaderentes à base de cobre
Para aplicações a altas temperaturas
Evita a gripagem e a recolha no momento da montagem
Extremamente aderente – resiste à lavagem com água
Intervalo de temperaturas -30°C a +450°C
Certificação NSF H1

Aerossol lubrificante e antiaderentemultiusos de qualidade alimentar

Pasta branca antiaderente e de montagem de desempenho superior, desenvolvida para
proteger fixadores e lubrificar casquilhos, mecanismos deslizantes e pequenas engrenagens
abertas, através de um aerossol prático.

Idealmente apropriada para aço inoxidável
Longa duração, até seis vezes a duração dos produtos da concorrência
Excepcionalmente limpa em comparação com antiaderentes à base de cobre
Para aplicações a altas temperaturas
Evita a gripagem e a recolha no momento da montagem
Extremamente aderente – resiste à lavagem com água
Amplo intervalo de temperaturas -30°C a +450°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Multi-Paste

Referência Tamanho

15750 85g

15851 400g

15753 500g

15756 5kg

FOODLUBE® Multi-Paste Spray

Referência Tamanho

15751 400ml

Referência Tamanho

15720 300ml

Referência Tamanho

32040 400ml

Aerossol de libertação de qualidade alimentar altamente penetrante

Aerossol penetrante de acção rápida para a libertação rápida e eficaz de componentes corroídos e gripados.

Penetração altamente eficaz
Protecção anticorrosiva de curta duração para peças libertadas
Intervalo de temperaturas -20°C a +110°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Dismantling Spray

Lubrificante de libertação e desmontagemde qualidade alimentar por acção de congelamento de choque

Lubrificante de libertação e desmontagem que liberta rapidamente encaixes, fixadores e unidades
mecânicas gripados por sujidade e corrosão.

A acção de congelamento provoca microfendas para uma libertação rápida
Óleos base sintéticos avançados para uma desmontagem altamente eficaz
Muito pouco odor
Reforçado com PTFE submicrónico
Seguro para todos os metais, plásticos e borrachas comuns
Temperatura de arrefecimento de choque -40°C
Certificação NSF H1

SHOCK-RELEASE Spray

Esquema de selecção

Produtos antiaderentes
e de montagem

Aplicação manual

Antiaderência / desmantelamento

FOODLUBE® Multi-Paste

Aplicação por pulverização FOODLUBE® Multi-Paste Spray

Libertação de componentes
gripados

FOODLUBE® Dismantling Spray

SHOCK-RELEASE Spray

Utilização imediata

Aplicação por pulverização

FOODLUBE® Multi-Paste

FOODLUBE® Multi-Paste Spray

9 | 10

Lubrificação de montagem e de
película seca



QUALIDADE ALIMENTAR
PROTECÇÃO ANTICORROSIVA PROTECÇÃO

ANTICORROSIVA

Os inibidores de corrosão da ROCOL® de qualidade alimentar protegem os
componentes metálicos, prolongando a vida útil dos mesmos e reduzindo a
necessidade de renovação e reparação.

Esquema de selecção

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

Protecção anticorrosiva de longa duração, qualidade alimentar e alto desempenho

Película cerosa eficaz de alta resistência para protecção anticorrosiva de longa
duração de todas as peças metálicas.

Excelente protecção contra a corrosão no exterior até 2 anos
Película branca limpa visível
Resistente à limpeza agressiva
Expulsão de água para protecção imediata
Actua como lubrificante de película seca – fortalecido com PTFE
Intervalo de temperaturas -40°C a +110°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Protect Spray

Referência Tamanho

15020 300ml

Protecção anticorrosiva Película amovível Película cerosa FOODLUBE® Protect Spray

www.rocol.com



Uma gama de produtos concebida para corresponder às exigências
de limpeza essenciais de todos os trabalhos demanutenção.

QUALIDADE ALIMENTAR
PRODUTOS DE LIMPEZA
INDUSTRIAIS

PRODUTOS DE
LIMPEZA INDUSTRIAIS

Referência Tamanho

34131 300ml

Espuma de limpeza segura, potente, de acção rápida, aquosa e de qualidade alimentar

Espuma de limpeza universal de acção rápida, corta através de gordura, poeira e sujidade.

Formação activa de espuma
Ideal para superfícies não porosas
Segura para a maioria das superfícies de plástico, borracha e pintadas
Isenta de solventes
Certificação NSF A1

FOAM CLEANER Spray

Produto de limpeza à base de solventesmultiusos de qualidade alimentar

Produto de limpeza potente à base de solventes multiusos e de secagem rápida,
concebido para evaporar rapidamente sem deixar resíduos.

Mistura especialmente formulada de solventes desengordurantes
Concebido para remover massa lubrificante, óleo e sujidade normal de
instalações industriais de todas as superfícies
Seguro para metais, a maioria dos plásticos e tintas
Certificação NSF K1

Produto de limpeza eléctrico de qualidade alimentar e alto desempenho que não deixa resíduos

Produto de limpeza potente de secagem ultra-rápida, concebido para ser utilizado em equipamento e
componentes eléctricos, tais como interruptores e aparelhos de comutação.

Evaporação rápida para não deixar resíduos
Concebido para desengorduramento e limpeza eficazes
Remove a contaminação ligeira a média de lubrificantes e óleos
Compatível com a maioria dos plásticos
Certificação NSF K2

INDUSTRIAL CLEANER Rapid Dry Spray

Referência Tamanho

34066 300ml

ELECTRA CLEAN Spray

Produto de limpeza e remoção de etiquetas à base de citrino de alta
resistência

Desengordurante citrino multiusos de alta resistência, ideal para
remover massa lubrificante, óleo, adesivos, etiquetas e a sujidade
normal de instalações industriais.

Odor característico agradável
Potente e de acção rápida
Seguro para metais, a maioria dos plásticos e superfícies pintadas
Certificação NSF C1

REMOVER & DEGREASER Spray

Referência Tamanho

34141 400ml

Esquema de selecção

Produtos de limpeza de
qualidade alimentar

Produto de remoção de etiquetas De alta resistência/à base de citrino REMOVER & DEGREASER Spray

Para aparelhos eléctricos/electrónicos Evaporação rápida/não deixa resíduos ELECTRA CLEAN Spray

Multiusos

INDUSTRIAL CLEANER Rapid Dry SprayNão deixa resíduos

FOAM CLEANER SpraySem solventes

REMOVER & DEGREASER SprayDe alta resistência/à base de citrino

11 | 12

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

Referência Tamanho

34151 300ml



QUALIDADE ALIMENTAR
PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
MULTIUSOS

PRODOTTI MULTIUSO
PER LAMANUTENZIONE

Lubrificantemultiusos de qualidade alimentar fortalecido comPTFE

Lubrificante multiusos totalmente sintético, fortalecido com PTFE, para uma lubrificação
eficaz, sobretudo em correntes, rolamentos e mecanismos deslizantes.

Película fina limpa e não tóxica auxilia uma penetração rápida
Boas propriedades de resistência à carga
Excelente protecção anticorrosiva
Disponível em volume ou em embalagem de gatilho
Intervalo de temperaturas -50°C a +180°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Multi-Lube Fluid

Referência Tamanho

15120 500ml

15126 5l

Lubrificante pulverizado de qualidade alimentar de alto desempenho

Aerossol lubrificante versátil de alto desempenho para uma lubrificação geral ligeira de
rolamentos pequenos, pinos, casquilhos e mecanismos deslizantes.

Película protectora de longa duração
Boa protecção anticorrosiva
Intervalo de temperaturas -20°C a +110°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Spray

Referência Tamanho

15710 300ml

Referência Tamanho

15010 300ml

Aerossol lubrificante e expulsor de água de qualidade alimentar comPTFE

O aerossol multiusos de qualidade alimentar No. 1 para fábricas de
alimentos, bebidas e de produtos farmacêuticos.

Aerossol expulsor de água limpo e não tóxico
Fortalecido com PTFE
Formulação sem silicone
Excelentes propriedades antidesgaste e lubrificantes
Desempenho superior de penetração e limpeza
Notável protecção anticorrosiva
Intervalo de temperaturas -50°C a +120°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® WD Spray

A gama da ROCOL® de produtos demanutenção multiusos de qualidade alimentar está concebida para ser uma parte fácil de utilizar e rentável de
qualquer programa demanutenção nas indústrias alimentares, limpas e farmacêuticas.

Esquema de selecção

Condições normais

Produtos de manutenção
multiusos

Resistência média/alta

Película oleosa

Película gordurosa

Película de óleo vegetal

Película oleosa de resistência ligeira

Película oleosa de silicone de
resistência ligeira

Película de PTFE seca

Película oleosa de alta resistência

Película de expulsão de água de
resistência ligeira

FOODLUBE® Multi-Lube

FOODLUBE® Spray Grease

FOODLUBE® Spray

FOODLUBE® WD Spray

PRECISION SILICONE Spray

Dry PTFE Spray

FOODLUBE® Multi-Lube

FOODLUBE® WD Spray

BELT DRESSING Spray

VAC PUMP Oil

FOODLUBE® Sugar Dissolving Fluid

Resistência ligeira

Resistência média/alta

Resistência ligeira

Evitar o deslizamento de
correias de transmissão

Ambientes molhados

Aplicações especiais
Bombas de vácuo

Dissolver açúcar

www.rocol.com

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600



QUALIDADE ALIMENTAR
PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
MULTIUSOS

PRODUTOS DEMANUTENÇÃO
MULTIUSOS

Lubrificante de película seca invisível de qualidade alimentar e desempenho superior

Lubrificante de PTFE de baixa fricção, não aderente e líder do mercado para a lubrificação
seca de cames, mecanismos deslizantes, rolamentos abertos, calhas e lâminas.

Película redutora de fricção que não mancha
Alto teor de PTFE, líder do sector
Aprovado de acordo com as normas da Rolls Royce, da Marinha e da NATO
Amplo intervalo de temperaturas -200°C a +270°C
Certificação NSF H1

Aerossol de silicone de qualidade alimentar de alto desempenho

Película lubrificante não aderente incolor de alto desempenho, com ampla
estabilidade de temperatura, para ser utilizada em mecanismos deslizantes,
calhas, rolamentos e correias transportadoras.

Vida útil prolongada e deixa poucos resíduos devido a níveis significativamente
superiores do ingrediente activo
Resiste à oxidação e à corrosão
Não tóxico, limpo e incolor
Aprovado de acordo com as normas da NATO
Amplo intervalo de temperaturas -50°C a +200°C
Certificação NSF H1

DRY PTFE Spray

PRECISION SILICONE Spray

Referência Tamanho

34035 400ml

Referência Tamanho

34235 400ml

Referência Tamanho

34295 300ml

Referência Tamanho

15110 500ml

15116 5l

Aerossol de qualidade alimentar para eliminar o deslizamento de correias e
maximizar a vida útil das correias

O aerossol original para condicionar e lubrificar todos os tipos de correias de
transmissão e correias transportadoras.

Adere fortemente ao material de qualquer correia
Proporciona aderência instantânea, evita a vitrificação e reduz o resvalamento
Condiciona para evitar fendas e rompimentos
Resiste à acumulação de gordura e sujidade
Não tóxico e incolor
Intervalo de temperaturas -50°C a +100°C
Certificação NSF H1

BELT DRESSING Spray

Aerossol de qualidade alimentar para dissolver e remover açúcares e caramelizados de
todas as superfícies

Dissolve rapidamente todos os açúcares e caramelizados de todas as superfícies,
deixando uma ligeira película protectora lubrificante.

Rápida acção penetrante
Protege contra corrosão
Disponível em volume e em aerossol de gatilho fácil de aplicar
Intervalo de temperaturas -50°C a +180°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Sugar Dissolving Fluid

Referência Tamanho

15030 400ml

Massa lubrificantemultiusos de qualidade alimentar de alto desempenho

Massa lubrificante pulverizada de extrema pressão e multiusos, fortalecida com PTFE, concebida para
melhor lubrificação de todos os tipos de mecanismos deslizantes, casquilhos, pinos e rolamentos.

Prolonga significativamente a vida útil dos rolamentos
Propriedades superiores de resistência à carga e ao desgaste
Altamente resistente à eliminação através da água
Excelente protecção anticorrosiva
Amplo intervalo de temperaturas -50°C a +160°C
Certificação NSF H1

FOODLUBE® Spray Grease
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INDUSTRIAIS
MASSAS LUBRIFICANTES
DE ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

Massa lubrificante de rolamentos de alto desempenho e tripla vida útil

Massa lubrificante de rolamentos revolucionária de longa vida útil para a
melhor lubrificação. Adequada a todos os tipos de rolamentos esféricos,
de roletes e lisos.

Massa lubrificante de rolamentos de tripla vida útil
Excelente desempenho de resistência à carga e ao desgaste
Intervalos de lubrificação prolongados
Massa lubrificante multicomplexo revolucionária
Boa resistência à corrosão
Intervalo de temperaturas -30°C a +150°C

SAPPHIRE®
Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12171 400g

12176 5kg

12175 18kg

12178 50g

12179 185g

NLGI 1 12601 400g

12606 5kg

12614 18kg

12608 50g

12609 185g

NLGI 000 12276 5kg

12284 18kg

A gama demassas lubrificantes de rolamentos ROCOL® SAPPHIRE® proporciona
uma lubrificação eficaz e de longa duração e satisfaz as crescentes
necessidades do ambiente de produção de hoje emdia.

Há uma ampla gama demassas lubrificantes de rolamentos coma designação
SAPPHIRE® concebidas para abranger amaior variedade possível de condições
de trabalho industriais. Asmassas lubrificantes de rolamentos SAPPHIRE®

proporcionamà indústria uma gama facilmente identificável de lubrificantes de
alto desempenho, os quais foramdesenvolvidos para prolongar a vida útil dos
rolamentos e proporcionar protecção anticorrosiva superior, sendo adequados
a todos os tipos de rolamentos.

Esquema de selecção

Se precisar de ajuda na selecção de um produto,
contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

www.rocol.com

Massas lubrificantes
de rolamentos

Temperatura extrema
alta (até 280°C)

Temperatura alta
(até 200°C)

Temperatura média
(-30 a 160°C)

Temperatura baixa
(-50 a 160°C)

Ambientes extremos/agressivos

Condições normais

Extremamente molhado

Condições normais

Ambientes agressivos

Extremamente molhado

Condições normais

Condições normais

Extremamente molhado

Condições normais

Condições normais

Condições normais

Carga elevada

Carga média

Carga elevada

Carga média a elevada

Carga média a elevada

Carga ligeira a média

Carga elevada

Carga média a elevada

Carga média

Carga elevada

Carga média a elevada

SAPPHIRE® Endure

HT70

SAPPHIRE® Extreme

SAPPHIRE® Spray Grease

SAPPHIRE® Premier 2

SAPPHIRE® Aqua Sil

SAPPHIRE® Aqua-Sil Hi-
Load

SAPPHIRE®

Hi-Pressure 2

SAPPHIRE® 2,1 and 00

SAPPHIRE® Hi-Load 2

SAPPHIRE® Advance 2

SAPPHIRE® Aqua 2

SAPPHIRE® Hi-Speed 2

SAPPHIRE® Lo-Temp 2

SAPPHIRE® Premier 2

SAPPHIRE® Spray
Grease

Alta velocidade

Extrema alta velocidade

Aplicação por pulverização

Alta velocidade

Alta velocidade

Condições normais

SAPPHIRE® Premier 2

SAPPHIRE® Extreme



Melhormassa lubrificantemultiusos, sobretudo para aplicações de alta
velocidade

A massa lubrificante multiusos definitiva, que oferece um notável
desempenho em comparação com outras massas lubrificantes
convencionais. É excelente em aplicações de alta velocidade, tais como
motores eléctricos e rolamentos de ventoinhas.

Notável desempenho de extrema pressão
Fortalecido com PTFE
Concebido para aplicações de muita carga, alta velocidade
e de pára-arranque rápido
Boa resistência à corrosão
Intervalo de temperaturas -30°C a +160°C

SAPPHIRE® Advance 2

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12441 380g

12444 4kg

12446 18kg

Massa lubrificante pulverizada sintéticamultiusos e versátil comPTFE

Massa lubrificante totalmente sintética multiusos de alto desempenho
fornecida como aerossol para ser mais fácil e prático de aplicar.

Capacidade para temperaturas extremamente altas e baixas
Aplicações de alta velocidade, tais como rolamentos de ventoinhas e motores
Intervalos de lubrificação prolongados
Massa lubrificante ideal para contactos eléctricos
Compatível com a maioria dos plásticos e borrachas
Fortalecido com PTFE
Disponível como massa lubrificante – Sapphire Premier 2
Intervalo de temperaturas -50°C a +200°C

SAPPHIRE® Spray Grease

INDUSTRIAIS
MASSAS LUBRIFICANTES
DE ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

Massa lubrificante sintéticamultiusos versátil comPTFE

Massa lubrificante totalmente sintética de alto desempenho, concebida para
todos os tipos de rolamentos antifricção em condições extremas.

Capacidade para temperaturas extremamente altas e baixas
Aplicações de alta velocidade, tais como rolamentos de ventoinhas e motores
Intervalos de lubrificação prolongados
Massa lubrificante ideal para contactos eléctricos
Compatível com a maioria dos plásticos e borrachas
Disponível como aerossol – SAPPHIRE® Spray Grease
Intervalo de temperaturas -50°C a +200°C

SAPPHIRE® Premier 2
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Referência Tamanho

34305 400ml

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12471 380g

12475 4kg

12474 18kg

12479 170kg



Massa lubrificante de alto desempenho a temperaturas baixas paramelhorar
a vida útil dos rolamentos

Massa lubrificante semi-sintética multicomplexo revolucionária, concebida
para um excelente desempenho a temperaturas extremamente baixas.
Ideal para armazéns frios e outras áreas refrigeradas.

Binários de arranque e de funcionamento baixos
Massa lubrificante de rolamentos de tripla vida útil
Excelente desempenho de resistência à carga e ao desgaste
Massa lubrificante multicomplexo revolucionária
Intervalos de lubrificação prolongados
Intervalo de temperaturas -50°C a 120°C

SAPPHIRE® Lo-Temp 2

Massa lubrificante de rolamentos resistente à água

Massa lubrificante de alto desempenho, concebida para proporcionar
resistência superior à eliminação através da água. Para utilizar em todos
os tipos de rolamentos esféricos, de roletes e lisos.

Notável resistência à água de longa duração, mesmo quando submerso
Excelente protecção anticorrosiva
Intervalos de lubrificação prolongados
Bom desempenho de resistência à carga e ao desgaste
Intervalo de temperaturas -20°C a +150°C

SAPPHIRE® Aqua 2

Massa lubrificante de sabão de alta resistência contendo bissulfureto de
molibdénio para amáxima vida útil dos rolamentos

Massa lubrificante de rolamentos engrossada com sabão de longa
duração, adequada sobretudo para rolamentos de movimento lento
sujeitos a cargas pesadas, choque e vibração.

Massa lubrificante de rolamentos de tripla vida útil
Excelente desempenho de resistência à carga e ao desgaste
Intervalos de lubrificação prolongados
Massa lubrificante multicomplexo revolucionária
Boa resistência à corrosão
Intervalo de temperaturas -30°C a +150°C

SAPPHIRE® Hi-Load 2

Massa lubrificante engrossada combarro de alta resistência contendo
bissulfureto demolibdénio paramelhorar a vida útil dos rolamentos

Massa lubrificante de rolamentos engrossada com barro de longa
duração, contendo bissulfureto de molibdénio. Para rolamentos de
movimento lento sujeitos a cargas pesadas, choque e vibração.

Excelente desempenho de resistência à carga e ao desgaste
Excelente protecção anticorrosiva
Alta resistência à eliminação através da água
Intervalos de lubrificação prolongados
Intervalo de temperaturas -20°C a +150°C

SAPPHIRE® Hi-Pressure 2

INDUSTRIAIS
MASSAS LUBRIFICANTES
DE ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

www.rocol.com

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12741 400g

12745 4.5kg

12744 18kg

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12751 380g

12755 4kg

12754 18kg

12758 50kg

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12761 400g

12765 5kg

12764 18kg

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12011 400g

12013 500g

12016 5kg

12024 18kg

12018 50kg



Massa lubrificante de altas velocidades para aplicações emque os
lubrificantes convencionais falham

Massa lubrificante sintética exclusiva, especificamente concebida para
aplicações a alta velocidade, tais como veios de máquinas-ferramenta,
centrifugadoras e dinamómetros.

Capacidade para altas velocidades até 1.250.000 dmN
Excelente capacidade de resistência à carga
Intervalo de temperaturas -40°C a +120°C

Massa lubrificante resistente ao choque de alta resistência e altas temperaturas
contendo bissulfureto demolibdénio

Massa lubrificante de alto desempenho e longa duração contendo bissulfureto
de molibdénio para rolamentos lisos e de roletes em condições árduas.

Excelente resistência a vibração e choque
Muito estável a temperaturas elevadas
Excelente desempenho de resistência à carga e ao desgaste
Intervalos de lubrificação prolongados
Boa resistência à corrosão
Intervalo de temperaturas -25°C a +250°C

SAPPHIRE® Hi-Speed 2

SAPPHIRE® Extreme 2

Referência Tamanho

12330 100g

12331 700g

12334 1kg

12336 5kg

12337 18kg

Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12051 380g

12056 4.5kg

Referência Tamanho

12106 4kg

Massa lubrificante de resistência química e longa duração de primeira qualidade

Massa lubrificante de extrema pressão com poliéter perfluorado de alto
desempenho, fortalecida com PTFE. Concebida para ser utilizada nas situações
em que as massas lubrificantes convencionais falham devido à contaminação ou
ataque químico.

Extrema resistência química e a solventes
Resiste à lavagem cáustica
Prolonga enormemente os intervalos de lubrificação
Excelentes propriedades de resistência à carga e antidesgaste
Extremamente estável a temperaturas elevadas
Aprovado pela Rolls Royce para utilização na transmissão da
tubeira de impulso do Harrier Pegasus
Também aprovado para submarinos
Intervalo de temperaturas -25°C a +280°C
Certificação NSF H1

SAPPHIRE® Endure

Massa lubrificante de rolamentos de temperaturas extremamente altas para
velocidades lentas

Massa lubrificante de bissulfureto de molibdénio exclusiva para aplicações de
rolamentos de movimento lento e temperaturas altas.

Ideal para rolamentos inferiores de fornos de prateleiras rotativas
Concebido para aplicações a baixas velocidades, tipicamente abaixo das 300 rpm
Evaporação extremamente lenta a temperaturas elevadas
Formação mínima de depósitos em comparação com os lubrificantes
convencionais
O bissulfureto de molibdénio proporciona lubrificação de emergência
Intervalo de temperaturas +180°C a +300°C

HT70

INDUSTRIAIS
MASSAS LUBRIFICANTES
DE ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS
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Descrição Referência Tamanho

NLGI 2 12211 400g

12216 5kg

12214 18kg

12218 50kg



Massa lubrificante de silicone resistente a químicos e água potável

Massa lubrificante de silicone translúcida de altas temperaturas,
aprovada para ser utilizada com água potável. Concebida para a
lubrificação de rolamentos lentos, mecanismos deslizantes e
aplicações semelhantes.

Water Regulations Advisory Scheme – Produto Aprovado
Excelente desempenho a altas temperaturas
Ideal para a montagem de O-rings e vedantes de borracha
Boa resistência a químicos, óleos, água e gases
Compatível com a maioria das borrachas e plásticos
Aprovado para utilização com água potável quente ou fria
Intervalo de temperaturas -40°C a +200°C

SAPPHIRE® Aqua-Sil

Massa lubrificante de silicone de alta resistência resistente a químicos e
água potável

Massa lubrificante de silicone cinzento escuro de altas temperaturas,
contendo bissulfureto de molibdénio, aprovada para ser utilizada com
água potável. Recomendada para a lubrificação de rolamentos,
mecanismos deslizantes e válvulas sujeitos a cargas pesadas em
ambientes agressivos.

Water Regulations Advisory Scheme – Produto Aprovado
Excelente desempenho a altas temperaturas
Adequado sobretudo a válvulas e unidades maiores comuns nas instalações
de tratamento de água
Boa resistência a químicos, óleos, água e gases
Compatível com a maioria das borrachas e plásticos
Aprovado para utilização com água potável quente ou fria
Intervalo de temperaturas -40°C a +200°C

SAPPHIRE® Aqua-Sil Hi-Load

INDUSTRIAIS
MASSAS LUBRIFICANTES
DE ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS

www.rocol.com

Descrição Referência Tamanho

NLGI no. ¾ 12263 500g

12266 5kg

12268 50kg

Descrição Referência Tamanho

NLGI no. ¾ 12251 85g

12253 500g

12256 5kg



Distribuidor demassa lubrificante de rolamentos de alto desempenho e
tripla vida útil para uma lubrificação contínua

Distribuidor de lubrificante activado a gás, enchido com massa
lubrificante de rolamentos SAPPHIRE® 1 de tripla vida útil. Proporciona
uma lubrificação consistente e constante de todos os tipos de rolamentos
esféricos, de roletes e lisos.

Períodos de distribuição de 1, 3, 6 ou 12 meses seleccionáveis
Totalmente automático
Fácil de instalar e manter
Ideal para áreas não acessíveis
Intervalo de temperaturas do lubrificante -30°C a +150°C
Intervalo de temperaturas do distribuidor Unilube 0°C a +40°C

Distribuidor demassa lubrificante de alta velocidade de alto desempenho
para uma lubrificação contínua

Distribuidor de lubrificante activado a gás, enchido com SAPPHIRE®

Premier. Proporciona uma lubrificação consistente e constante de todos
os tipos de rolamentos esféricos, de roletes e lisos.

Intervalos de lubrificação de 1, 3, 6 e 12 meses seleccionáveis
Totalmente automático
Fácil de instalar e manter
Ideal para áreas não acessíveis
Intervalo de temperaturas do lubrificante -50°C a +200°C
Intervalo de temperaturas do distribuidor Unilube 0°C a +40°C

SAPPHIRE® 1 Unilube

SAPPHIRE® Premier Unilube

Referência Tamanho

12170 100ml

Referência Tamanho

12810 100ml

Referência Tamanho

12604 120ml

Distribuidor electromecânico demassa lubrificante de tripla vida útil para
uma lubrificação semproblemas

Sistema de lubrificação electromecânico totalmente automático, enchido
com massa lubrificante de rolamentos SAPPHIRE® 1 de tripla vida útil.
A unidade distribui quantidades exactas de massa lubrificante, ao longo
de períodos de tempo variados, para todos os tipos de rolamentos
esféricos, de roletes e lisos.

Pode ser definido para um intervalo de lubrificação até 36 meses
Fácil de instalar e manter
Ideal para áreas não acessíveis
Intervalo de temperaturas do lubrificante -30°C a +150°C
Intervalo de temperaturas do distribuidor Autolube 0°C a +50°C

SAPPHIRE® Autolube

INDUSTRIAIS
MASSAS LUBRIFICANTES
DE ROLAMENTOS

MASSA LUBRIFICANTE
DE ROLAMENTOS
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LUBRIFICANTES
DE CORRENTES

Lubrificante de correntesmultiusos paramáxima penetração e lubrificação

Lubrificante de correntes altamente versátil de alto desempenho, adequado a
todos os tipos de correntes de transmissão e correntes transportadoras.

Boas propriedades de resistência à carga
Excelente penetração em elos e pinos
Boa resistência à eliminação através da água
Notável protecção anticorrosiva
Lubrificação de longa duração
Intervalo de temperaturas -15°C a +120°C

CHAIN & DRIVE Fluid

Referência Tamanho

22306 5l

22309 20l

Referência Tamanho

22001 300ml

Referência Tamanho

22141 300ml

Lubrificante de correntes de alto desempenho comexcepcionais propriedades de
penetração, protecção anticorrosiva e lubrificação

Lubrificante de correntes altamente versátil de alto desempenho, adequado a
todos os tipos de correntes de transmissão e correntes transportadoras, numa
lata de aerossol prática.

Lubrificante de correntes de transmissão e correntes transportadoras multiusos
Protecção anticorrosiva imbatível
Ideal para condições molhadas e húmidas
Boas propriedades de expulsão de água
Altamente repelente de água
Excelente desempenho antidesgaste
Aprovado de acordo com as normas da RAF, da Marinha e da NATO
Intervalo de temperaturas -30°C a +150°C

CHAIN & DRIVE Spray

Lubrificante de correntes combissulfureto demolibdénio de alta resistência e
alto desempenho

Lubrificante de correntes pulverizado de alto desempenho contendo
bissulfureto de molibdénio para ser utilizado nas condições mais árduas.
Ideal para todos os tipos de correntes sujeitas a cargas pesadas.

Lubrificante de correias de transmissão e correias transportadoras multiusos
de alta resistência
Ideal para correntes de empilhadoras
Fortalecido com bissulfureto de molibdénio para resistência excepcional à
carga e ao desgaste
Excelente protecção anticorrosiva
Ideal para condições molhadas e húmidas
Boas propriedades de expulsão de água
Altamente repelente de água
Intervalo de temperaturas -30°C a +180°C

CHAINGUARD Hi-Load Spray

INDUSTRIAIS

www.rocol.com

A ROCOL® oferece uma gama abrangente de lubrificantes, concebidos
para penetrar rapidamente nos elos e pinos de correntes e funcionar
numa ampla variedade de ambientes.

Qualquer que seja o tipo de corrente de transmissão ou corrente
transportadora utilizado, a ROCOL® pode proporcionar um lubrificante
para garantir um funcionamento sem problemas – reduzindo os
tempos de inactividade e a perda de produtividade.

LUBRIFICANTE
DE CORRENTES



LUBRIFICANTES
DE CORRENTES

LUBRIFICANTE
DE CORRENTES

Lubrificante de correntes de películamolhada versátil até 230°C

Lubrificante de correntes altamente versátil de alto desempenho,
adequado a todos os tipos de correntes de transmissão e correntes
transportadoras.

Ideal para todas as correntes transportadoras e rolamentos
Longa vida útil molhada, permitindo intervalos de lubrificação prolongados
Pode ser utilizado em lubrificadores automáticos
Boa protecção anticorrosiva
Intervalo de temperaturas +10°C a +230°C

Lubrificante de correntes de películamolhadamultiusos até 280°C,
particularmente bompara lubrificadores automáticos

Lubrificante de correntes de fornos de extrema pressão e alto
desempenho para todos os tipos de correntes de transmissão e
correntes transportadoras a altas temperaturas.

Ideal para utilização em lubrificadores automáticos
Formulação sem solventes
Excelente penetração na corrente
Boa protecção anticorrosiva
Película limpa sem resíduos
Intervalo de temperaturas 0°C a +280°C

CHAINGUARD 230

CHAINGUARD 280

Referência Tamanho

22255 5l

22265 20l

Referência Tamanho

22235 5l

22236 20l

Referência Tamanho

22076 5l

22075 20l

Lubrificante de correntes de grafite de película seca até 550°C

Lubrificante de correntes de película seca com grafite para correntes de
transmissão e correntes transportadoras a temperaturas extremamente
altas, nas situações em que os lubrificantes convencionais falham.

Alto desempenho de resistência à carga
Óleo base de evaporação limpa
Não contém solventes
Intervalo de temperaturas – película húmida: -10°C a +180°C
Intervalo de temperaturas – película seca: até +550°C

CHAINGUARD 550

INDUSTRIAIS
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Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

Esquema de selecção

Correntes de
transmissão e correntes
transportadoras

Temperatura extremamente alta (180 a 550°C) Película seca (húmida até 180°C) CHAINGUARD 550

Temperatura alta (até 280°C) Película lubrificante húmida
CHAINGUARD 230

CHAINGUARD 280

Temperatura média (–20 a 150°C)
CHAIN & DRIVE Fluid/SprayAplicações gerais

CHAINGUARD Hi-Load SprayAplicações de carga elevada



ÓLEOS DE ENGRENAGENS

Óleodeengrenagensdealtodesempenhocomsistemadeprotecçãodearranque

Gama de óleos de engrenagens de extrema pressão, semi-sintéticos de alto
desempenho e termicamente estáveis, com SUPS para proporcionar a
máxima protecção em todos os tipos de caixas de engrenagens.

SUPS – protecção única para dentes de engrenagens no arranque e durante
a utilização
Incorpora corante azul para alta visibilidade
A longa vida útil reduz a necessidade de drenagens frequentes
Desempenho superior de EP e resistência à carga
Excelente protecção anticorrosiva
Gera muito pouca espuma
Intervalo de temperaturas -20°C a +120°C

SAPPHIRE® Hi-Torque
Descrição Referência Tamanho
Hi-Torque 100 21006 5l

21005 20l
21009 200l

Hi-Torque 220 21016 5l
21015 20l
21019 200l

Hi-Torque 320 21026 5l
21025 20l
21029 200l

Hi-Torque 460 21036 5l
21035 20l
21039 200l

Hi-Torque 680 21046 5l
21045 20l
21049 200l

Referência Tamanho

16016 5l

Referência Tamanho

18105 400ml

Aditivo de bissulfureto demolibdénio paramelhorar o desempenho de óleosminerais básicos

Reforço de óleo contendo partículas extremamente finas de bissulfureto de molibdénio para adição a
todos os tipos de óleo mineral básico para formar uma suspensão estável.

Pode ser adicionado a óleos minerais já em utilização em caixas de engrenagens e rolamentos
Ideal para utilizar em todos os aparelhos de comutação eléctrica
Aumenta as propriedades de resistência ao desgaste e de resistência à carga
Protege durante o arranque inicial
Miscível com todos os tipos de óleo mineral
Não afecta a viscosidade do óleo base já em utilização

ASO Oil Reinforcement

INDUSTRIAIS

LUBRIFICANTES DE ENGRENAGENS ABERTAS

www.rocol.com

TUFGEAR SPRAY

ÓLEO DE
ENGRENAGEM

LUBRIFICANTE DE
ENGRENAGENS ABERTAS

Lubrificante de engrenagens abertas de alta resistência

Massa lubrificante de engrenagens abertas de alta resistência e viscosidade, contendo uma
mistura de sólidos de alta resistência à carga para proporcionar excelentes propriedades de
protecção contra a corrosão por picadas.

Excelente resistência à corrosão para proteger em condições húmidas e molhadas
Notável desempenho de EP
A película fina minimiza a atracção da poeira e da sujidade
Excelente capacidade de resistência à carga e resistente à água
Aprovado de acordo com as normas da NATO
Intervalo de temperaturas -10°C a +100°C

TUFGEAR UNIVERSAL TUFLUBE ALLWEATHER
Lubrificante de engrenagens abertas de alta resistência

Massa lubrificante de engrenagens abertas de alta resistência contendo
uma mistura de sólidos de alta resistência à carga.

Adequado para utilizar em correntes fortes debaixo de água e com carga elevada
Excelente resistência à corrosão para proteger em condições húmidas e
molhadas
Notável desempenho de EP
Excelente aderência aos dentes das engrenagens – não é projectado
Reduz as avarias e tempo de inactividade do equipamento
Aprovado de acordo com as normas da NATO, da Marinha e da RAF
Intervalo de temperaturas -40°C a +120°C

Lubrificante totalmente resistente à água e altamente versátil, que podemesmo
ser utilizado totalmente submerso

Lubrificante altamente aderente, concebido para a lubrificação e protecção
eficazes em ambientes extremamente molhados e de carga elevada.

Notável desempenho de EP
Excelente resistência à corrosão para proteger em condições húmidas e mesmo
molhadas
Altamente resistente à eliminação através da água
Película aderente de reparação automática
Bombeável e pode ser aplicado por lubrificadores automáticos
Sem betume nem solventes
Intervalo de temperaturas -30°C a +70°C

Referência Tamanho

18302 400g

18305 5kg

18304 18kg
Referência Tamanho

18271 400g

18276 5kg

18244 18kg



Descrição Referência Tamanho

Hi-Power 22 52525 20l

52529 200l

Hi-Power 32 52545 20l

52549 200l

Hi-Power 46 52555 20l

52559 200l

Hi-Power 68 52565 20l

52569 200l

Hi-Power 100 52575 20l

52579 200l

ÓLEOS DE COMPRESSORES
E HIDRÁULICOS

ÓLEOS DE COMPRESSORES
E HIDRÁULICOS

Gama versátil de óleos para sistemas compressores, hidráulicos e de
ventilação

Gama de óleos lubrificantes à base de óleos minerais, termicamente
estáveis e adequados a sistemas hidráulicos e compressores devido à sua
formulação única.

Sistema L-CO único, reduz o arrastamento
A excelente qualidade assegura nenhuma acumulação de lama, depósitos
ou verniz
Melhor estabilidade de oxidação
Geram pouca espuma
Corante azul para alta visibilidade
Excelente capacidade de filtragem
Intervalo de temperaturas -20°C a +120°C

SAPPHIRE® Hi-Power

REFRIGERATION Compressor Oil

Referência Tamanho

31009 200l

INDUSTRIAIS

AROCOL® fabrica uma gama abrangente de óleos de engrenagens, de
compressores e hidráulicos, concebidos para proporcionar uma vida útil
prolongada, reduzindo assim o tempo e os custos demanutenção.
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Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

Fluido não ceroso para amaior parte dos compressores de refrigeração

Lubrificante de temperaturas baixas especificamente concebido para sistemas
compressores de refrigeração.

Não ceroso
Fluido limpo em funcionamento – adequado para recirculação
Compatível com todos os agentes refrigerantes comuns, incluindo o amoníaco
Baixo nível de arrastamento para o agente refrigerante
Ponto de fluidez extremamente baixo -45°C

Esquema de selecção

Óleos de compressores,
de bombas de vácuo e
hidráulicos Sistemas hidráulicos SAPPHIRE® Hi-Power 32/46

Compressores de refrigeração REFRIGERATION Compressor Oil

Óleos de compressores SAPPHIRE® Hi-Power 46/68/100

Lubrificadores de sistemas de ventilação SAPPHIRE® Hi-Power 22
Compressores de ar



PRODUTOS ANTIADERENTES
E DE MONTAGEM

PRODUTOS ANTIADERENTES
E DEMONTAGEM

Antiaderentemultiusos comexcelente protecção anticorrosiva

Antiaderente à base de cobre para evitar a aderência e gripagem de todos
os fixadores de rosca e estáticos.

Excelente resistência à água
Altamente resistente a ambientes de água salgada
Pode ser utilizado debaixo de água
Evita a aderência, gripagem e corrosão
Aprovado de acordo com as normas da RAF, da Marinha e da NATO
Também aprovado para submarinos
Intervalo de temperaturas -10°C a +1100°C

ANTI-SEIZE Compound

Referência Tamanho

14030 85g

14033 500g

14035 6kg

14038 18kg

Referência Tamanho

14015 400ml

Aerossol antiaderente à base de cobre com soberba protecção anticorrosiva

Versão em aerossol da pasta antiaderente. Antiaderente à base de cobre para a
protecção de longo prazo de todos os fixadores de rosca e estáticos.

Altamente resistente a ambientes de água salgada
Excelente resistência à água
Intervalo de temperaturas -10°C a +1100°C

ANTI-SEIZE Spray

Referência Tamanho

14143 500g

Massa lubrificante resistente a químicos e a água, especificamente
concebida para a protecção de fixadores emaço inoxidável e aço nimonic

Antiaderência eficaz de longa duração

Extremamente estável a temperaturas elevadas por períodos longos
Protege contra condições húmidas e ataque químico
Níveis de enxofre e cloro extremamente baixos
Proporciona binários uniformes numa ampla variedade de materiais
Aprovado de acordo com as normas da Rolls Royce e da NATO
Também aprovado para submarinos
Intervalo de temperaturas -40°C a +1000°C

ANTI-SEIZE Stainless

INDUSTRIAIS

www.rocol.com

Esquema de selecção

Produtos antiaderentes
e de montagem

Antiaderência

Desmantelamento

Montagem

Lubrificação com
película seca

Multiusos

Ligas de aço nimonic e de aço
inoxidável

Aplicação manual

Aplicação por pulverização

ANTI-SEIZE Compound

ANTI-SEIZE Spray

ANTI-SEIZE Stainless

SHOCK-RELEASE Spray

PENETRATING Spray

Aerossol de refrigeração

Multiusos

Aplicação manual

Fluido em volume DRY MOLY Fluid

Aplicação por pulverização DRY MOLY Spray

Aplicação por pulverização OXYLUBE Spray

Aplicação manual DRY MOLY Paste

A gripagemde fixadores constitui umgrande incómodo emmuitas situações de reparação emanutenção, aumentando a duração e o custo da tarefa.

A ROCOL® proporciona uma gama de produtos antigripagemde primeira qualidade, que protegemos fixadores em condiçõesmolhadas, sujas e
quentes, bem como do ataque químico, facilitando o futuro desmantelamento e reduzindo o tempo de inactividade e os custos.

Os produtos demontageme de película seca da ROCOL® proporcionamuma fina película totalmente ou quase totalmente seca deMoS2
(moli), comexcepcional resistência à carga, para aplicação emáreas onde os lubrificantes convencionais falhamou não são apropriados.

Condições normais/
ambientes agressivos

MT-LM Assembly and Running in Paste



Referência Tamanho

14021 300ml

PRODUTOS ANTIADERENTES
E DE MONTAGEM

PRODUTOS ANTIADERENTES
E DEMONTAGEM

Aerossol de libertação reforçado combissulfureto demolibdénio de extremo desempenho

Aerossol de extremo desempenho que penetra em poeira acumulada, sujidade e incrustações
para proporcionar uma libertação rápida e eficaz de fixadores corroídos.

Excelente penetração
Aplicação potente a jacto para auxiliar na penetração de ferrugem e resíduos gripados
Bissulfureto de molibdénio para auxiliar na desmontagem
Ligeira película residual para protecção anticorrosiva de curta duração
Desempenho de acção rápida

Lubrificante de libertação e desmontagempor acção de congelamento de choque

Lubrificante de libertação e desmontagem que liberta rapidamente encaixes, fixadores e
unidades mecânicas gripados por sujidade e corrosão.

A acção de congelamento provoca microfendas para uma libertação rápida
Óleos base sintéticos avançados para uma desmontagem altamente eficaz
Reforçado com PTFE submicrónico
Seguro para todos os metais, plásticos e borrachas comuns
Temperatura de arrefecimento de choque de -40°C em 10 segundos
Certificação NSF H1

PENETRATING Spray

SHOCK-RELEASE Spray

Referência Tamanho

32040 400ml

Lubrificante demontagempara peças de ajuste de precisão e de aperto

Adequado para rolamentos, pinos, mecanismos deslizantes e
engrenagens. Proporciona um revestimento resistente ao desgaste que
facilita a montagem e proporciona total protecção durante o arranque e a
rodagem.

Concebido para a lubrificação de válvulas e peças de movimento lento
sujeitas a cargas elevadas
Reduz as forças necessárias para a montagem
Evita a recolha e a gripagem
Protege contra o desgaste e a corrosão causada pelo atrito
Aprovado de acordo com as normas da JSD, da Marinha, da RAF e da NATO
Também aprovado para submarinos
Cumpre a especificação de DEFSTAN 80-81/2
Intervalo de temperaturas -50°C a +450°C

MTLM Assembly and Running in Paste

Referência Tamanho

10050 100g

10056 750g

10057 18kg

Lubrificante de bissulfureto demolibdénio de película seca para ambientes
agressivos

Película seca inorgânica, ligada a resina, de bissulfureto de molibdénio em forma
de aerossol. Concebida para lubrificar mecanismos deslizantes, tais como
rolamentos, pinos, cames e mecanismos deslizantes, sobretudo em ambientes
de vácuo.

Concebido para aplicações em que a contaminação por químicos agressivos ou
solventes, óleos e massas lubrificantes à base de petróleo destruiria os lubrificantes
convencionais.
Endurecimento rápido
Lubrificação de película seca – resiste à recolha de contaminantes
Evita a gripagem, recolha e aderência
Apropriado para componentes de rosca fina
Aprovado de acordo com as normas da Rolls Royce, da Marinha e da NATO
Também aprovado para submarinos
Intervalo de temperaturas -200°C a +450°C

OXYLUBE Spray

Referência Tamanho

10125 400ml

INDUSTRIAIS
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PRODUTOS ANTIADERENTES
E DE MONTAGEM

PRODUTOS ANTIADERENTES
E DEMONTAGEM

DRY MOLY Paste

Referência Tamanho

10040 100g

10046 750g

Referência Tamanho

10205 5l

DRY MOLY Fluid

Referência Tamanho

10025 400ml

DRY MOLY Spray

Pasta de bissulfureto demolibdénio de película seca para cargas extremas
nas situações emque as películasmolhadas não podemser toleradas

Revestimento de película seca de bissulfureto de molibdénio em forma de
pasta. Concebido para lubrificar mecanismos deslizantes, tais como
rolamentos, pinos e cames.

Proporciona excelente resistência à carga
Lubrificação de película seca – resiste à recolha de contaminantes
Evita a gripagem, recolha e aderência
Resistente a cargas elevadas
Excelente resistência ao desgaste
Aprovado de acordo com as normas da Rolls Royce, da RAF e da NATO
Intervalo de temperaturas -50°C a +450°C

Pasta de bissulfureto demolibdénio de película seca para cargas extremas nas
situações emque as películasmolhadas não podemser toleradas

Revestimento de película seca de bissulfureto de molibdénio ligado a resina.
Concebido para lubrificar mecanismos deslizantes, tais como rolamentos,
pinos e cames.

Evita a gripagem, recolha de contaminantes e aderência
Resistente a cargas elevadas
Excelente resistência ao desgaste
Aprovado de acordo com as normas da Marinha e da NATO
Intervalo de temperaturas -50°C a +450°C

Pasta de bissulfureto demolibdénio de película seca para cargas extremas nas
situações emque as películasmolhadas não podemser toleradas

Película seca de alto teor de bissulfureto de molibdénio em forma de aerossol.
Concebido para lubrificar mecanismos deslizantes, tais como rolamentos,
pinos, cames e mecanismos deslizantes.

Lubrificação de película seca – evita a gripagem, recolha e aderência
Adequado para engrenagens pequenas e rolamentos
Excelente resistência ao desgaste
Superior resistência à carga
Aprovado de acordo com as normas da Rolls Royce, da Marinha e da NATO
Intervalo de temperaturas -50°C a +450°C

INDUSTRIAIS

www.rocol.com



Referência Tamanho

37008 20l

37009 200l

Referência Tamanho

37118 20l

37019 200l

Referência Tamanho

37022 5l

37028 20l

PROTECÇÃO ANTICORROSIVA PROTECÇÃO
ANTICORROSIVA

Z5 Fluid

Z25 Fluid

Z30 Fluid

Z30 Spray

Inibidor da corrosão ligeiro de eliminação da água

Lubrificante ligeiro multiusos, sem gordura. Ideal para secar componentes e
dispositivos eléctricos e para limpar peças contaminadas com óleo.

Não contém silicone ou solventes com cloro
Elimina a água dos componentes e protege-os durante o processo
Ideal para lubrificação ligeira
Excelente penetração
Intervalo de temperaturas -20°C a 110°C

Referência Tamanho

37020 300ml

Inibidor da corrosão ceroso de alta resistência e longa duração para
exteriores

Película cerosa de alta resistência em forma de aerossol para a protecção
anticorrosiva exterior de longa duração de várias peças de máquinas e
equipamento, num recipiente prático de aerossol.

Ideal para protecção de longa duração de maquinaria, elevadores,
empilhadoras, instalações subterrâneas e plataformas offshore
Boas propriedades de eliminação de água
Boa penetração
Película fina flexível – não abre fissuras nem lasca
Película seca – não atrai sujidade ou poeira
Não contém silicone ou solventes com cloro
Disponível nas formas de fluido e aerossol
Protecção ideal para componentes em armazenamento e trânsito
Aprovado de acordo com as normas da NATO
Intervalo de temperaturas -20°C a +110°C

Inibidor da corrosão ceroso de longa duração para exteriores

Película cerosa de alta resistência para protecção anticorrosiva exterior de
longa duração de várias peças de máquinas.

Boas propriedades de eliminação de água
Boa penetração
Película fina flexível – não abre fissuras nem lasca
Não contém silicone ou solventes com cloro
Película seca – não atrai sujidade ou poeira
Protecção ideal para componentes em armazenamento e trânsito
Intervalo de temperaturas -20°C a +110°C

Inibidor da corrosão oleoso de eliminação da água para protecção interior

Lubrificante ligeiro/médio, gorduroso e multiusos. Ideal para uma lubrificação
ligeira de correntes, dobradiças, elos e pinos.

Ideal para lubrificar correntes, dobradiças, elos, etc.
Proporciona uma película oleosa e fina de alto desempenho
Boas propriedades de eliminação de água
Excelente penetração
Excelente protecção contra a corrosão no interior até 1 ano
Especialmente formulado para limpar peças contaminadas com óleo
Lubrificação ligeira ideal para correntes, dobradiças, elos e pinos
Não contém silicone ou solventes com cloro
Intervalo de temperaturas -20°C a 110°C

INDUSTRIAIS
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Os inibidores de corrosão da ROCOL® protegem os componentes
metálicos, prolongando a vida útil dos mesmos e reduzindo a
necessidade de renovação e reparação.

PROTECÇÃO ANTICORROSIVA PROTECÇÃO
ANTICORROSIVA

HEAVY DUTY RUSTSHIELD Spray

Referência Tamanho

69100 300ml

Referência Tamanho

37103 450g

37104 18kg

TUFSHIELD

Inibidor da corrosão ceroso e vermelho de longa duração para exteriores e
maior visibilidade

Película seca e fina, anticorrosiva, apropriada para a protecção
temporária no exterior de todos os componentes de aço submetidos a
tratamento mecânico ou prensados.

Protecção anticorrosiva eficaz no exterior
Proporciona lubrificação residual para montagem
Ligeira acção de eliminação da água
Protecção ideal para componentes em armazenamento e trânsito
Película seca – não atrai sujidade ou poeira
Película fina flexível – não abre fissuras nem lasca

Massa lubrificante de alta aderência e alta resistência para protecção nas
condiçõesmais severas

Massa lubrificante anticorrosiva de ‘alta aderência’ e alta resistência.
Desenvolvida para proteger todos os metais nas condições mais severas de
corrosão e erosão.

Adequado para pontes basculantes, portas de eclusa e comportas, portas de
aeronaves, trens de aterragem, equipamento mineiro, equipamento
ferroviário, guinchos e outro equipamento exposto
Particularmente eficaz em ambientes marítimos e áreas sujeitas a inundações
ou lavagens agressivas repetidas
Boas propriedades lubrificantes
Excelente protecção anticorrosiva
Aprovado de acordo com as normas da NATO e da Marinha
Também aprovado para submarinos
Intervalo de temperaturas -10°C a 120°C

INDUSTRIAIS

www.rocol.com

Se precisar de ajuda na selecção de um produto,
contacte a ROCOL® directamente:
+44 (0) 113 232 2600

Esquema de selecção

Corrosão
HEAVY DUTY RUSTSHIELD Spray

Protecção no interior/exterior

COLD GALVANISING Spray

Z30 Spray

TUFSHIELD

COLD GALVANISING Spray -Matt

COLD GALVANISING Spray – Bright

COLD GALVANISING Spray -Hit Dip

Resistência média Z25 Fluid

Resistência ligeira

Resistência extrema

Alta resistência

Z5 Fluid
Protecção apenas no interior



PROTECÇÃO ANTICORROSIVA PROTECÇÃO
ANTICORROSIVA

COLD GALVANISING Spray

COLD GALVANISING Spray -Matt

COLD GALVANISING Spray - Bright

COLD GALVANISING Spray - Hot Dip Finish

Óptima protecção por galvanização

Protecção anticorrosiva ultra longa para componentes metálicos que exijam
um revestimento permanente cinzento médio rico em zinco. Ideal para
componentes que não possam ser galvanizados pelo processo de imersão
a quente.

Excelente protecção anticorrosiva
Pode ser utilizado para reparar a superfície de componentes galvanizados que
tenham sido danificados ou removidos devido a soldadura ou outras operações
mecânicas
Mecanismo catódico – os riscos são eliminados pela formação de óxidos e
carbonatos de zinco
Formulação não tóxica – sem chumbo e sem cromato
Intervalo de temperaturas -30°C a 450°C

Referência Tamanho

69513 400ml

Referência Tamanho

69512 400ml

Referência Tamanho

69515 400ml

Referência Tamanho

69514 300ml

Protecção anticorrosiva ultra longa para componentes metálicos que exijam um
revestimento permanente cinzento claro. Ideal para componentes que não possam
ser galvanizados pelo processo de imersão a quente.

Tripla protecção – anticorrosivo, mecanicamente resistente e resistente à água
Pode ser utilizado para reparar a superfície de componentes galvanizados que tenham
sido danificados ou removidos devido a soldadura ou outras operações mecânicas
Excelente protecção anticorrosiva de longa duração
Combinação única de flexibilidade e dureza – altamente resistente à descolagem,
descamação e abrasão
Película hidrofóbica duradoura – repele a humidade da superfície para
formar gotas de água
Formulação não tóxica – sem chumbo e sem cromato
Intervalo de temperaturas -30°C a 450°C

Protecção anticorrosiva ultra longa para componentes metálicos que exijam um
revestimento permanente cinzento claro. Ideal para componentes que não possam ser
galvanizados pelo processo de imersão a quente.

Tripla protecção – anticorrosivo, mecanicamente resistente e resistente à água
Revestimento ou aparelho de alto desempenho, contendo puro zinco, alumínio, resinas
sintéticas e aditivos
Excelente reparação para superfícies galvanizadas – adere bem a superfícies metálicas
Pode ser utilizado para reparar a superfície de componentes galvanizados que tenham sido
danificados ou removidos devido a soldadura ou outras operações mecânicas
Excelente protecção anticorrosiva de longa duração
Película hidrofóbica duradoura – repele a humidade da superfície para
formar gotas de água
Formulação não tóxica. Sem chumbo e sem cromato
Intervalo de temperaturas -30°C a 450°C

Protecções anticorrosivas de longa duração para componentes metálicos
que exijam um aspecto brilhante permanente com o lustre do alumínio.
Ideal para componentes que não possam ser galvanizados pelo processo
de imersão a quente.

Combinação única de flexibilidade e dureza – resistente à descolagem,
descamação e desbotamento
Revestimento de alto desempenho – contém puro zinco, alumínio, resinas
sintéticas e aditivos
Excelente protecção anticorrosiva de longa duração para metais ferrosos
Película hidrofóbica duradoura – repele a água
Formulação não tóxica – sem chumbo e sem cromato
Intervalo de temperaturas -30°C a 450°C

INDUSTRIAIS
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Os produtos de “Tripla Protecção” utilizam um sistema de resina
avançado e um alto teor de zinco ultrapuro para proporcionar:

DEFESA CATÓDICA OPTIMIZADA DUREZA MECÂNICA MELHOR RESISTÊNCIA À ÁGUA



A limpeza eficaz é uma parte essencial da maior parte das tarefas de
manutenção.

A ROCOL® proporciona uma gama de produtos de limpeza concebidos
para satisfazer os requisitos de todas as tarefas.

PRODUTO DE LIMPEZA
INDUSTRIAL

HEAVY DUTY CLEANER Spray & Fluid

Descrição Referência Tamanho

Spray 34011 300ml

Fluid 34014 5l

Referência Tamanho

34131 300ml

INDUSTRIAL CLEANER Rapid Dry Spray

Produto de limpeza emulsionável emágua de alta resistência e alto desempenho

Potente produto de limpeza à base de solventes emulsionável em água e de
evaporação lenta, adequado para ser utilizado na maioria dos ambientes
industriais.

Emulsiona o óleo e a massa lubrificante para permitir a remoção pela passagem
de água com mangueira ou com um pano
Seguro para metais, tintais e a maioria dos plásticos
Sem solventes com cloro
Disponível como aerossol ou fluido em volume

Produto de limpezamultiusos de evaporação rápida

Produto de limpeza potente à base de solventes multiusos e de secagem
rápida, concebido para evaporar rapidamente sem deixar resíduos.

Mistura especialmente formulada de solventes desengordurantes
Concebido para remover massa lubrificante, óleo e sujidade normal de
instalações industriais de todas as superfícies
Seguro para metais, a maioria dos plásticos e tintas
Certificação NSF K1

INDUSTRIAIS
PRODUTO DE LIMPEZA

INDUSTRIAL

www.rocol.com

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

Esquema de selecção

Não deixa resíduos INDUSTRIAL CLEANER Rapid Dry Spray

Resíduos laváveis com água FOAM CLEANER Spray
Multiusos

Resíduos laváveis com água HEAVY DUTY CLEANER Fluid/SprayAlta resistência

Não deixa resíduos ELECTRA CLEAN SprayPara aparelhos eléctricos/electrónicos

Produtos de limpeza



PRODUTO DE LIMPEZA
INDUSTRIAL

FOAM CLEANER Spray

ELECTRA CLEAN Spray

REMOVER & DEGREASER Spray

SCRUBS

Espuma de limpeza segura, potente, de acção rápida e de qualidade
alimentar

Espuma de limpeza universal de acção rápida, corta através de gordura,
poeira e sujidade.

Formação activa de espuma
Ideal para superfícies não porosas
Segura para a maioria das superfícies de plástico, borracha e pintadas
Isenta de solventes
Certificação NSF A1

Referência Tamanho

34100 Balde de 72

34101 Embalagem de 15

Referência Tamanho

34141 400ml

Referência Tamanho

34066 300ml

Pano de lavagemdasmãos semágua altamente eficaz

A fórmula à base de citrinos do Scrubs® é combinada com um
pano texturado e resistente para soltar, dissolver e absorver
sujidade e gordura, deixando as suas mãos verdadeiramente
limpas.

Produto de limpezamultiusos de alta resistência

Desengordurante citrino multiusos de alta resistência, ideal para remover
massa lubrificante, óleo, adesivos, etiquetas e a sujidade normal de
instalações industriais.

Odor característico agradável
Potente e de acção rápida
Seguro para metais, a maioria dos plásticos e superfícies pintadas
Certificação NSF C1

Produto de limpeza eléctrico de alto desempenho que não deixa resíduos

Produto de limpeza potente de secagem ultra-rápida, concebido para
ser utilizado em equipamento e componentes eléctricos, tais como
interruptores e aparelhos de comutação.

Evaporação rápida para não deixar resíduos
Concebido para desengorduramento e limpeza eficazes
Remove a contaminação ligeira a média de lubrificantes e óleos
Compatível com a maioria dos plásticos
Certificação NSF K2

Um dos lados do pano é texturado para uma lavagem mais profunda
Não transfere a sujidade de volta para as mãos
Processo de lavagem de um único passo
Condiciona e amacia as mãos
Recipiente resistente, leve e portátil

INDUSTRIAIS
PRODUTO DE LIMPEZA

INDUSTRIAL
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Referência Tamanho

34151 300ml



A gama da ROCOL® de produtos demanutenção multiusos está
concebida para ser uma parte fácil de utilizar e rentável de qualquer
programa demanutenção em qualquer indústria.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
MULTIUSOS

Referência Tamanho

34271 300ml

Referência Tamanho

34235 400ml

Referência Tamanho

34035 400ml

Referência Tamanho

34341 400ml

WD Spray

DRY PTFE Spray
Lubrificante de película seca de desempenho de primeira qualidade

Lubrificante de PTFE de baixa fricção, não aderente e líder do mercado
para a lubrificação seca de cames, mecanismos deslizantes, rolamentos
abertos, calhas e lâminas.

Película redutora de fricção que não mancha
Alta percentagem de PTFE submicrónico
Níveis do ingrediente activo líderes do sector
Aprovado de acordo com as normas da Rolls Royce, da Marinha e da NATO
Intervalo de temperaturas notável -200°C a +270°C
Certificação NSF H1

PRECISION SILICONE Spray
Lubrificante limpo e não tóxico de alto desempenho

Película lubrificante não aderente incolor de alto desempenho, com ampla
estabilidade de temperatura, para ser utilizada em mecanismos deslizantes,
calhas, rolamentos e correias transportadoras.

Vida útil prolongada e deixa poucos resíduos devido a níveis significativamente
superiores do ingrediente activo
Resiste à oxidação e à corrosão
Não tóxico, limpo e incolor
Aprovado de acordo com as normas da NATO
Amplo intervalo de temperaturas -50°C a +200°C
Certificação NSF H1

SAPPHIRE® Precision Lube Spray
Lubrificante pulverizadomultiusos de alto desempenho comPTFE

Lubrificante de manutenção universal de desempenho ultra elevado,
concebido para proporcionar excelente lubrificação e protecção na mais
ampla variedade de aplicações.

Fortalecido com PTFE para maior lubrificação e reduz a fricção
Ideal para mecanismos deslizantes e correntes
Tecnologia de válvula 360°
Notável desempenho de EP
Película lubrificante não tóxica e limpa
Intervalo de temperaturas -55°C a +250°C

Aerossol de expulsão da água altamente eficaz que lubrifica, penetra e protege
contra a corrosão

Mistura de óleo mineral refinado concebida para ser utilizada como produto
multiusos. É ideal como lubrificante geral para lubrificar e proteger
componentes pequenos, por exemplo, dobradiças e fechos.

Aplicação potente a jacto para penetrar ferrugem e resíduos mecanicamente
Expulsa a água – ideal para secar sistemas de ignição de motores
Formulação de acção rápida
Excelente protecção anticorrosiva
Boa libertação de peças gripadas

PRODUTOS DEMANUTENÇÃO
MULTIUSOS

INDUSTRIAIS

www.rocol.com



Esquema de selecção

Produtos de
manutenção multiusos

Condições normais

Condições normais

Resistência média/alta
Película oleosa

Película gordurosa

SAPPHIRE® Precision Lube

SAPPHIRE® Spray Grease

Película oleosa de resistência ligeira

Película oleosa de silicone de
resistência ligeira

WD Spray

PRECISION SILICONE Spray

Película de PTFE seca DRY PTFE Spray

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
MULTIUSOS

PRODUTOS DEMANUTENÇÃO
MULTIUSOS

BELT DRESSING Spray

METAL REPAIR Compound

SAPPHIRE® Spray Grease

Referência Tamanho

64011 125g

Referência Tamanho

34305 400ml

Referência Tamanho

34295 300ml

Massa lubrificante pulverizada sintéticamultiusos e versátil
comPTFE

Massa lubrificante totalmente sintética multiusos de alto
desempenho fornecida como aerossol para ser mais fácil e
prático de aplicar.

Capacidade para temperaturas extremamente altas e baixas
Aplicações de alta velocidade, tais como rolamentos de
ventoinhas e motores
Intervalos de lubrificação prolongados
Massa lubrificante ideal para contactos eléctricos
Compatível com a maioria dos plásticos e borrachas
Fortalecido com PTFE
Intervalo de temperaturas -50°C a +200°C

Massa epóxi sem solventes contendo betumemetálico não enferrujante

Composto de reparação permanente que pode ser utilizado para reparar
peças fundidas, válvulas e componentes de bombas.

Adere a uma ampla variedade de substratos, incluindo metais, vidro,
cerâmica, betão, fibra de vidro e madeira
Utilização simples e prática
Adere a superfícies molhadas e pode ser aplicado debaixo de água
Resistência química
Intervalo de temperaturas até +150°C

O aerossol original para condicionar e lubrificar todos os tipos de correias de
transmissão e correias transportadoras.

Elimina o deslizamento das correias e maximiza a vida útil das correias

Adere fortemente ao material de qualquer correia
Proporciona aderência instantânea, evita a vitrificação e reduz o resvalamento
Condiciona para evitar fendas e rompimentos
Reduz a acumulação de gordura e sujidade
Não tóxico e incolor

INDUSTRIAIS
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Resistência ligeira

Película oleosa de alta resistência

Película de expulsão de água de
resistência ligeira

SAPPHIRE® Precision Lube

WD SprayResistência ligeira

Resistência média/alta

Condições normais
BELT DRESSING Spray

METAL REPAIR CompoundMassa epóxi de reparação

Evitar o deslizamento de
correias de transmissão

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600



Massa lubrificante preta

Massa lubrificante preta

Massa lubrificante preta

Pincel/automático

Massa lubrificante translúcida

Pincel/automático

Pincel/aerossol

Aerossol

Biodegradável

Tem de ser aplicado num cabo seco

Pincel/automáticoPodeseraplicadoemcabos
molhados

BIOGEN Rope Guard

WIRE ROPE Dressing

WIRE ROPE Fluid

WIRE ROPE Spray

Podeseraplicadoemcabos
molhados

WIRESHIELDTM

LUBRIFICANTES
DE CABOS METÁLICOS

LUBRIFICANTE DE
CABOSMETÁLICOS

INDUSTRIAIS

WIRE ROPE Dressing

WIRE ROPE Fluid

WIRE ROPE Spray

Lubrificante de cabosmetálicos comacção lubrificante, penetrante e protectora

Massa lubrificante semifluida aderente e não fundente, concebida para a
completa lubrificação e protecção anticorrosiva da maior parte dos cabos
metálicos, sobretudo em condições hostis.

Excelente lubrificação interna e externa
Protege contra o desgaste em guias e roldanas
Notável protecção anticorrosiva interna e externa
Adequado a todos os cabos metálicos de transmissões sem fricção
Resistente à água salgada
Aprovado de acordo com as normas da NATO e da Marinha
Intervalo de temperaturas -30°C a +100°C

Referência Tamanho

20026 4kg

20024 18kg

Referência Tamanho

20046 5l

20045 20l

Referência Tamanho

20015 400ml

Lubrificante de cabosmetálicos penetrante e protector para aplicações com
pincel ou aerossol

Fluido secante de cabos metálicos de alto desempenho, concebido para a
completa lubrificação e protecção anticorrosiva da maior parte dos cabos
metálicos, sobretudo em condições molhadas e hostis.

Excelentes propriedades de eliminação da água
Resistente à água salgada
Penetra rapidamente no núcleo do cabo
Completa protecção anticorrosiva interna e externa
Adequado a todos os cabos metálicos de transmissões sem fricção, incluindo
cabos em armazenamento
Protege contra o desgaste em guias e roldanas
Ideal para aplicadores de aerossol de alta pressão
Aprovado de acordo com as normas da NATO e da Marinha
Intervalo de temperaturas -30°C a +100°C

www.rocol.com

Lubrificante pulverizado de cabosmetálicos comacção lubrificante, penetrante
e protectora

Aerossol secante de cabos metálicos de alto desempenho, concebido para a
completa lubrificação e protecção anticorrosiva da maior parte dos cabos
metálicos, sobretudo em condições molhadas e hostis.

Excelentes propriedades de eliminação da água
Resistente à água salgada
Penetra rapidamente no núcleo do cabo
Completa protecção anticorrosiva interna e externa
Adequado a todos os cabos metálicos de transmissões sem fricção, incluindo
cabos em armazenamento
Protege contra o desgaste em guias e roldanas
Intervalo de temperaturas -30°C a +100°C

Lubrificantes de cabos
metálicos

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600

Esquema de selecção



LUBRIFICANTES
DE CABOS METÁLICOS

LUBRIFICANTE DE
CABOSMETÁLICOS

INDUSTRIAIS
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Referência Tamanho

20054 18kg

20058 160kg

WIRESHIELD™

Excelentes propriedades de lubrificação reduzem o desgaste em
cabos e fios, maximizando a vida útil
Notável protecção anticorrosiva
Altamente resistente à eliminação através da água
A película fina e não pegajosa evita a acumulação de poeira e
sujidade
Limpo e agradável de se utilizar
A película translúcida permite uma inspecção dos cabos mais
fácil e eficaz
Não goteja nem é projectado devido à sua reologia pseudoplástica
Intervalo de temperaturas -30°C a 100°C

Revestimento para cabosmetálicos pseudoplástico

Lubrificante de cabos metálicos de alto desempenho com uma reologia
pseudoplástica avançada. Inicialmente com aspecto de gel translúcido de
cor âmbar, o WIRESHIELD™ está concebido para se transformar numa
consistência tipo fluida sob cisalhamento. Esta transformação facilita a
aplicação e melhora a penetração no núcleo do cabo.

Referência Tamanho

19044 18kg

BIOGEN Rope Guard
Lubrificante de cabosmetálicos biodegradável sem solventes, especialmente
formulado para penetrar no núcleo de todos os cabosmetálicos

Revestimento de cabos metálicos semifluido biodegradável sem solventes.
Concebido para uma completa lubrificação e protecção anticorrosiva da maior
parte dos cabos metálicos, sobretudo nas situações em que a aplicação
excessiva ou os derrames podem contaminar o ambiente.

Excelente lubrificação interna e externa
Notável protecção anticorrosiva interna e externa
Altamente repelente de água
Ideal para extrema contaminação de água, incluindo a água do mar
Cumpre a norma CEC-L-33-T-82 relativa à biodegradabilidade
Degrada-se numa substância inofensiva
Adequado a todos os cabos metálicos de transmissões sem fricção
Intervalo de temperaturas -30°C a +100°C



PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
ESPECIALIZADOS

PRODUTOS DE
MANUTENÇÃO

ESPECIALIZADOS

INDUSTRIAIS

www.rocol.com

Referência Tamanho

38412 400ml

CLAMP LOCK LUBRICANT spray
Especialmente formulado para utilizar nas agulhas dos caminhos-de-ferro
em todas as condições climatéricas

Lubrificante pulverizado para mecanismos de agulha ferroviários.
O bissulfureto de molibdénio e aditivos de extrema pressão combinam-se
para reduzir significativamente a fricção e o desgaste.

Proporciona excelente resistência à corrosão de longa duração em todas as
condições climatéricas extremas
Notável desempenho de extrema pressão
Lubrificante de manutenção universal de desempenho ultra elevado
Contém PTFE como lubrificante sólido – reduz a fricção
Película lubrificante não tóxica e limpa
Refª da British Rail 27/025058

Referência Tamanho

38431 750ml

TRACK AND RAIL lube
Lubrificantemultiusos, ideal paramecanismos de agulha ferroviários

Proporciona excelente resistência à corrosão de longa duração em todas
as condições climatéricas extremas. Os aditivos de extrema pressão e
antidesgaste combinam-se para reduzir significativamente a fricção e
o desgaste.

O Track Rail Lube pode ser utilizado em qualquer peça móvel
A potente acção pulverizante remove o excesso de água
Película fina altamente aderente
Contém grafite e está fortalecido com PTFE para reduzir significativamente a
fricção e o desgaste
Aplicador especialmente concebido para utilização fácil e exacta
Intervalo de temperaturas -30°C a +150°C
Refª da British Rail 27/025035

KILOPOISE Range
Lubrificantes amortecedores de extrema viscosidade em fluido emassa

Utilizado para a lubrificação de mecanismos deslizantes, engrenagens e
roscas em instrumentos para permitir um movimento positivo e suave
com um toque 'sedoso', proporcionando amortecimento e maior
fricção/atrito.

Os lubrificantes Kilopoise não endurecem devido à sua volatilidade
extremamente baixa, pelo que é possível fazer ajustes continuamente
Acção amortecedora que permite um movimento preciso e suave
Permite maiores folgas e tolerâncias nas peças correspondentes
Baixa volatilidade, pelo que o produto se mantém inalterado durante
longos períodos
Veda contra a humidade
Não suporta o crescimento de fungos
Disponível como fluido – 0868
Disponível como massa lubrificante – 0868 S e 0868 GW

Descrição Referência Tamanho

Kilopoise 0868 36013 450g

Kilopoise 0868 S 36035 2kg

Kilopoise 0868 GW 36045 2kg

Se precisar de ajuda na selecção de um
produto, contacte a ROCOL® directamente:
+44 (0) 113 232 2600



PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
ESPECIALIZADOS

INDUSTRIAIS
PRODUTOS DE
MANUTENÇÃO

ESPECIALIZADOS

Referência Tamanho

39041 100g

39043 400g

Referência Tamanho

39031 100g

FOMBLIN RT15

FOMBLIN UT18

FOMBLIN OT20

Massa lubrificante para altas temperaturas para ambientes altamente
agressivos, incluindo aplicações comoxigénio

Massa lubrificante de perfluoropolieter adequada para uma vasta gama
de aplicações. É utilizada em caixas de engrenagens, rolamentos
antifricção e rolamentos lisos ou em qualquer superfície deslizante, tais
como pinos, válvulas, êmbolos e parafusos.

Períodos de relubrificação prolongados devido à sua capacidade para resistir
à degradação em condições hostis
Excelente resistência a químicos agressivos e agentes oxidantes
Ideal para as indústrias química, de lavandaria e alimentar
Fortalecido com PTFE
Notável desempenho de extrema pressão
Intervalos de lubrificação muito longos em ambientes agressivos
Apropriado para aplicações com oxigénio
Excelente resistência a altas temperaturas
Intervalo de temperaturas -20°C a 200°C

Massa lubrificante de perfluoropolieter adequada para uma vasta gama de
aplicações, incluindo oxigénio

Pode aumentar drasticamente os períodos de relubrificação devido à sua
capacidade de resistir à degradação em condições hostis.

Utilizado em rolamentos antifricção e rolamentos lisos ou em qualquer
superfície deslizante, tais como pinos, válvulas, êmbolos e parafusos
Intervalos de lubrificação muito longos em ambientes agressivos
Notável desempenho de EP
Ideal para as indústrias química, de lavandaria e alimentar
Excelente resistência a químicos agressivos e agentes oxidantes
Apropriado para aplicações com oxigénio
NLGI Nº 2
Intervalo de temperaturas -30°C a 150°C

Massa lubrificante de perfluoropolieter para baixas temperaturas,
concebida basicamente para sistemas de oxigénio

Utilizado nos aparelhos de respiração dos aviões do Ministério da Defesa,
do equipamento subaquático e dos blocos operatórios dos hospitais.

Ideal para válvulas, peças deslizantes, caixas de engrenagens, rolamentos
lisos e rolamentos antifricção
Excelente resistência a químicos agressivos e agentes oxidantes
Ideal para as indústrias química, de lavandaria e alimentar
Notável desempenho de EP
Intervalos de lubrificação muito longos em ambientes agressivos
Excelente resistência a baixas temperaturas
NLGI Nº 2
Intervalo de temperaturas -70°C a 100°C

Referência Tamanho

39021 100g

39023 400g
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INDUSTRIAIS

Referência Tamanho

39081 100g

FOMBLIN YNX

Referência Tamanho

39011 100g

FOMBLIN YVAC3
Massa lubrificante à base de perfluoropolieter para ser utilizada em
condições de extremo vácuo

Com uma classificação de 10-13 torr, o Fomblin Y-Vac 3 tem um
desempenho inigualável em aplicações sob vácuo.

Pode ser utilizado para lubrificar mecanismos deslizantes, rolamentos,
pinos, casquilhos, engrenagens e válvulas, não tendo qualquer efeito
prejudicial em borrachas, plásticos e metais
Notável desempenho de extrema pressão
Excelente resistência a químicos
Alta resistência térmica e à oxidação
NLGI Nº 3
Intervalo de temperaturas -20°C a 200°C

Massa lubrificante cinzenta homogénea, especialmente concebida como
lubrificante demontagempara pressões de oxigéniomuito altas

Para utilização em ambientes com oxigénio, bromo e cloro, tanto líquidos
como gasosos.

Desenvolvido para aplicações estáticas, vedantes e válvulas
Notável resistência à pressão de oxigénio, até 240 bar
Utilização económica – desperdício mínimo
NLGI Nº 1/2
Intervalo de temperaturas -40°C a 220°C

www.rocol.com

PRODUTOS DE
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PRODUTOS DE MANUTENÇÃO
ESPECIALIZADOS

INDUSTRIAIS

MX550
Massa lubrificante de silicone para altas temperaturas, contendo bissulfureto
demolibdénio

Formulado a partir de um fluido de silicone excepcionalmente estável, com
elevada resistência à oxidação e excelentes propriedades lubrificantes.

Recomendado para ser utilizado por todos os grandes fabricantes de turbinas
terrestres
Especialmente desenvolvido para a lubrificação do mecanismo de distribuição
de turbinas a vapor a funcionar a altas temperaturas
Boas propriedades de resistência à carga e antidesgaste
Intervalo de temperaturas -45°C a 280°C

Referência Tamanho

38958 50kg

Referência Tamanho

12154 18kg

ELECTROSPEC Compound
Composto lubrificante sintético para contactos eléctricos

Ideal para utilização em contactos que sejam susceptíveis aos efeitos da
oxidação, corrosão ou desgaste, ao mesmo tempo que proporciona
excelente lubrificação mecânica.

Altamente eficaz em aplicações não eléctricas, tais como engrenagens de
poliacetal ou mecanismos deslizantes de plástico ou metal
Dura muitos ciclos de contacto, reduzindo o desgaste causado pelo
micromovimento ou vibração
Reduz a formação de arco e o desgaste por contacto
Melhora o desempenho do contacto
Protege contra deslustre e corrosão
Não contém silicones
Intervalo de temperaturas -50°C a 125°C

Referência Tamanho

12086 5kg

12084 18kg

12088 50kg

BG211 Grease
Massa lubrificante de rolamentos resistente à água e de alto desempenho

Concebida para uma lubrificação e protecção eficazes de todos os tipos
de rolamentos esféricos, de roletes e lisos. Particularmente em
condições molhadas ou húmidas.

Boa resistência ao desgaste e à carga
Excelente resistência à água, mesmo em condições de submersão
Superior resistência à corrosão
Proporciona a oportunidade de prolongar os intervalos de lubrificação
Intervalo de temperaturas -30°C a 110°C
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Indústria alimentar

Bebidas

Água

Enchimento de garrafas e latas

Embalagem de produtos alimentares

Produtos farmacêuticos

Alimentos e rações para animais

Cosméticos

O pacote demanutenção ROCOLcare® oferece os seguintes
benefícios:

Determina todas as suas necessidades em termos de lubrificantes

de segurança alimentar

Racionaliza a gama de lubrificantes e garante uma lubrificação

isenta de contaminação e segura para os alimentos

Aumenta a eficácia da lubrificação e melhora a produtividade da

fábrica

Proporciona registos para satisfazer as necessidades dos

organismos de auditoria independentes

Proporciona apoio técnico contínuo

O ROCOLcare® é o nosso melhor pacote de
manutenção para a indústria alimentar e
outras indústrias limpas.

www.rocol.com

Apoiando os nossos lubrificantes de alto desempenho para
a indústria alimentar, é ideal para as seguintes indústrias:

GESTÃO DA LUBRIFICAÇÃO



Os sete principais elementos
constituintes do ROCOLcare® são:
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AVALIAÇÃO

PRODUTOS

SENTINEL

GESTÃO DAS INSTALAÇÕES

FORMAÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

GESTÃO DA LUBRIFICAÇÃO



www.rocol.com

O software Sentinel é um sistema de gestão da lubrificação dedicado. É um sistema
baseado na Web em directo, robusto e seguro (protegido por SSL).

Pode obter mais informações sobre a Engenharia de Manutenção do ROCOLcare® e sobre a forma como este componente pode ajudar os fabricantes
a optimizarem a sua abordagem à manutenção preventiva, para que possam estar 100% confiantes de que as suas necessidades de lubrificação estão
a ser cuidadosamente geridas.

Apresentamos o novo software Sentinel de gestão da lubrificação para o ROCOLcare®.
Agora, num sistema online baseado na Web, commuitas vantagens melhoradas para o utilizador…

SENTINEL

Há dois pacotes de software:
o Sentinel Gold e o Sentinel Platinum.

Sentinel Gold Sentinel Platinum

Programação – gestão diária de todas as tarefas de
lubrificação

Programa de Actualizações Automáticas Personalizado –
lembretes de tarefas diárias, semanais ou mensais

Arquivamento – oferece acesso a uma pista de auditoria
completa

Relatórios/KPIs – acesso instantâneo a relatórios dedicados
imprimíveis e online

Todas as funcionalidades disponíveis no pacote Sentinel Gold

Funcionalidade melhorada para as contas de Engenharia de
Manutenção do ROCOLcare®

Compatível com PDA

Se precisar de ajuda na selecção de um produto, contacte a ROCOL® directamente: +44 (0) 113 232 2600
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Fundamentos e importância da lubrificação
Aumenta a sensibilização dos operadores. A lubrificação é um elemento
essencial do programa de manutenção – e isso está salientado na
formação, que envolve uma vertente prática, melhorando o nível de
compreensão, aumentando os conhecimentos e promovendo a
confiança.

Abordagem flexível ao trabalho em parceria
Nas instalações do ROCOL® House Training Centre ou através de um
programa de sessões de formação fora dessas instalações e adaptado a
várias competências, por exemplo, Aprendizes, Instaladores,
Operadores, etc. Adapta-se para complementar os programas de
formação existentes dos empregadores, por exemplo, NVQ ou TPM.

Compromisso com o cliente
Formadores ROCOL® profissionais e altamente qualificados oferecem
uma formação de excelente qualidade a todos os clientes do
ROCOLcare®. Programas individualmente adaptados às necessidades de
cada cliente, desde os cursos “The Essential Principles of Lubrication”
(Os Princípios Básicos da Lubrificação) aos cursos “Train The Trainer”
(Formação de Formadores).

FORMAÇÃO

Experiência e conhecimentos do sector no local

Abordagem pró-activa à gestão da lubrificação

Serviço a tempo inteiro ou a tempo parcial

Serviço totalmente personalizado de acordo com os requisitos
individuais das instalações

Relatórios de falhas mecânicas

Recomendações de modificações e instalações relativas ao
equipamento de lubrificação

Sugestões/soluções para melhorar as práticas de trabalho

A Engenharia de Manutenção do ROCOLcare® dá-lhe toda a confiança de
que o lubrificante correcto está a ser utilizado na altura certa e no sítio
certo – tranquilidade de que o seu programa de manutenção é eficaz.

Os Técnicos de Manutenção do ROCOLcare® proporcionam experiência
do sector no local, fornecendo soluções pró-activas a todas as
aplicações de lubrificação de manutenção.

O serviço começa com um levantamento detalhado das instalações de
produção. Esta informação é introduzida num pacote de software para
racionalizar o consumo de lubrificantes através da disponibilização de
relatórios diários ou semanais aos técnicos, com vista a garantir a
correcta lubrificação das instalações e máquinas a toda a hora.

A ROCOL® torna-se um recurso valioso para a equipa de
manutenção

Total confiança de que o correcto lubrificante está a ser utilizado na
altura certa e no sítio certo

Tranquilidade de que os programas de manutenção da lubrificação
são eficazes

Desde o inventário e manutenção da lubrificação, à recolha de amostras
de óleo, passando pelo registo dos resultados de análises e pela
elaboração de relatórios do utilizador final, o programa ROCOLcare®

ajuda os clientes a optimizarem o seu programa de manutenção
preventiva da lubrificação.

Os Técnicos de Manutenção do ROCOLcare® também proporcionam
pareceres técnicos sobre potenciais avarias e sugestões para melhorar
a eficiência das instalações, além de oferecerem assistência/registos
durante as auditorias à segurança alimentar.

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO

=Melhores práticas de lubrificação, menos tempo de inactividade
emais eficiência



ROCOL® House, Swillington, Leeds LS26 8BS

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com

ROCOL® é uma marca comercial da ITW Inc.

www.rocol.com

®


