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Graxa de múltiplas aplicações Semi Fluida de Lítio/Cálcio com propriedades de 
Extrema Pressão 
 
 

 
 

Graxa para Engrenagens Fechadas 
 

Qualquer sistema de                    
Lubrificação Centralizada 

 
 

Recomendação 
 

• Multis EP 00 foi especialmente desenvolvida para a lubrificação 
de engrenagens fechadas.Pode também ser utilizada para a 
lubrificação de chassis ou em equipamentos onde se 
recomende uma graxa de Grau 00. 

• Adequado a todos os sistemas de lubrificação centralizada de 
caminhões, veículos fora de estrada , equipamentos da 
agricultura , da construção civil e industrias.  

• Evita a contaminação com poeira ou outro contaminante após 
sua aplicação. Utilizar preferencialmente um sistema de bomba 
pneumática ou aplicador para a lubrificação.                                

 
 
 
 

 
 

• ISO 6743-9 : L-XCBEB 00 
• DIN 51502 : GP00G-30  

 

 
 
 

 
 

Muito boa bombeabilidade mesma em 
Baixas Temperaturas 

Poder Adesivo 
 
 

Ausência de substancias nocivas 

• Bom comportamento do filme de lubrificante em serviço. 
Prolonga a vida útil das peças lubrificadas. 

• Multis EP 00 é compatível com a maioria das graxas a base 
de sabões convencionais 

• Graças a suas características a baixas temperaturas e a sua 
consistência Multis EP 00 possui uma impecável 
bombeabilidade 

• Multis EP 00  não contem chumbo , nem outro metal pesado 
considerado nocivo para a saúde humana e para o meio 
ambiente 

 

 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

MÉTODOS 
 

UNIDADES 
 

Multis EP 00 
Espessante  - Lítio/Cálcio  
Grau NLGI ASTM D 217 / DIN 51 818  - 00 
Cor  Visual  - Castanho Claro 
Aparência  Visual - Lisa 
Faixa de Utilização - º C -30 a 100 
Ponto de Gota ASTM D 566/IP 396 º C > 160 
Penetração trabalhada a 25° C ASTM D 217 / DIN 51 818 mm/10 400/430 
Pressão de Escoamento 1400 mbar DIN 51 805 ° C -31 
Viscosidade Cinemática da base a -40° C ASTM D 445 mm2/s 150 
Ensaio Delimon 7 mm, -20°C,1/10/100g/min DIN 51 816 T2 bar/mm 1,7 
 

 As características típicas são fornecidas a título indicativo 
 
 

 
MULTIS EP 00 
 

Este lubrificante utilizado  conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular 
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do 
seu representante comercial local.   
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Multis EP 00 

 
 

 

APLICAÇÕES 

 

VANTAGENS 

 

Graxa 

 

ESPECIFICAÇÕES 

 


