
Os dados técnicos refletem resultados de testes laboratoriais e têm a intenção somente de indicar características gerais. Visto 
que muitas das circunstâncias reais de aplicação estão além do conhecimento e/ou do controle da Chesterton, cabe ao usuário 
determinar a adequação dos produtos que ele pretende usar para seu fim específico. O usuário assume todos os riscos e 
responsabilidades referentes ao uso do produto. A CHESTERTON RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 
INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE OU USO.
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PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS
  

 Aparência Branca, translúcida

 Grau de consistência NLGI 2

 Textura Lisa, pegajosa

 Espessador Complexo exclusivo, não fundente

 Densidade relativa a 25 °C (77 °F) 0,9

 Ponto de gota (ASTM D 2265, DIN 51 801/1) >260 °C 

 Penetração (ASTM D 217, DIN ISO 2137)  265 – 295

 Óleo básico Óleo mineral branco

 Ensaio de desgaste de quatro esferas (ASTM D 2266, DIN 51 350/4)   
      Carga de solda, kg (N) 160 
      Índice de resistência à carga 48,6

 Temperatura de operação  
 (acima de 170 °C, deve-se aumentar  -34 °C (-29 °F) a  
 a frequência de lubrificação) 204 °C (400 °F)

 Lavagem com água (ASTM D 1264) a 80 °C 0,1 – 0,2%

 Aditivos lubrificantes  Pó de PTFE micronizado                                                                          

 Viscosidade do óleo básico (ASTM 445) a 40 °C 220 cSt

 Consulte a Ficha de Informações de Segurança (SDS) antes de usar este produto.

629  
HIGH TEMPERATURE  

WHITE GREASE

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

ÁREAS DE APLICAÇÃO

• Todos os tipos de mancais  
antifricção, mancais de rolamentos  

e rolamentos de esferas

• Correntes lubrificadas com graxa

• Engrenagens e cames

• Alimentadores,  
misturadores, agitadores

• Guias/cursores

• Válvulas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E 
BENEFÍCIOS
• Praticamente impermeável à água e vapor
• Resistente à água e à corrosão
• Número de Registro NSF H1 133936
• Em conformidade com os regulamentos 

178.3570 e 177.1550 do FDA
• Fortalecida com PTFE
• Inodora e insípida

EMBALAGENS
400 g
18 kg
55 kg

INSTRUÇÕES
Aplique no local, usando uma pistola de lubrificar 
ou pincel. Antes de usar, limpe as graxeiras para 
remover a contaminação. Mantenha o recipiente 
de graxa fechado, quando não estiver em uso. 
Reaplique em intervalos regulares.

DESCRIÇÃO
A graxa branca para alta temperatura 629 
da Chesterton é uma graxa de qualidade 
superior e resistente à água que não será 
removida até mesmo durante as condições 
de lavagem com água mais severas. 
Seu ponto de gota é superior a 260 °C, de 
forma que ela não irá derreter nem escorrer. 
A 629 foi registrada junto à NSF e está 
em conformidade com os regulamentos 
178.3570 e 177.1550 da FDA. Ela pode ser 
a graxa lubrificante exclusiva utilizada nas 
instalações das indústrias de alimentos, 
bebidas, carnes, aves e farmacêuticas.
A graxa branca para alta temperatura 629 da 
Chesterton não mancha e, dessa forma, as 
manchas de graxa em pisos, equipamentos 
e recipientes de embalagens podem ser 
reduzidas substancialmente. 
Use a 629 para lubrificar máquinas têxteis 
e equipamentos para conversão de papel e 
praticamente eliminar as rejeições do controle 
de qualidade resultantes de manchas de 
graxa. A 629 da Chesterton é basicamente 
inodora e insípida. Ela é ideal como 
lubrificante para operações de manutenção 
ou produção usado nos equipamentos para 
processar alimentos. A 629 não contém 
gorduras de animais nem óleos que podem 
se tornar rançosos.


