
UNILUB
Lubrificantes Especiais
Óleos & Fluídos de Processos



A Unilub é uma empresa 100% nacional, atuando desde 1985 na
fabricação de óleos, graxas e fluidos de processo. Produtos de alto
desempenho, resistentes às mais adversas condições de temperatura,
cargas e ataques quimicos, atendendo às variadas aplicações
nos segmentos:

Borracha

Cerâmica

Cimento

Eletroeletrônica

Embalagens

Forjaria

Mecânica / Elevadores

Metalúrgica

Mineração

Offshore Naval

Papel e Celulose

Plásticos

Siderúrgica

Têxtil

Vidros

Estamos preparados para desenvolver lubrificantes especiais e produtos correlatos, especialmente
para solucionar seus problemas de manutenção e produção. Conte com a força desta

marca para diminuir seus custos de manutenção, aumentar os períodos
de lubrificação e, principalmente, melhorar a

sua relação custo – bene�cio.
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Lubrificantes Especiais
Graxas Sinté�cas e Compostas

UNISINTH HT - PTFE e BSM

UNISINTH - ROBÔS

• Consistência 2
• Temperatura de Trabalho -40ºC, com picos de 300ºC
• Alta estabilidade mecânica 
• Boa resistência à lavagem por água
• Boa aderência 
• Suporta cargas elevadas
• Embalagens 01, 05, 20 e 180 kg. 

• Resistente a altas cargas
• Ó�ma relação custo-bene�cio
• Faixa de Trabalho: - 40ºC a 180ºC
• Embalagens: 01 e 20kg 
• Consistência 2, 0

• Semissinté�ca 
• Excepcionais caracterís�cas vedantes
• Alta resistência química e hídrica, a soluções ácidas, alcalinas, vapores de solventes, imersão em água
salgada, soluções salinas e vapores aquecidos. Sistema está�cos e de baixa rotação
• Alta proteção a oxidação e a corrosão 
• Ampla faixa de temperatura
• Propriedades elevadas de adesão 
• Consistência 2
• Embalagens 01, 05, 20 e 180 kg 

UNISINTH VED - GRAXA PARA VEDAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO
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Graxa sinté�ca formulada à base de complexo de lí�o, óleo sinté�co (PAO) e adi�vos an�oxidante, an�corrosivos e 
an�desgaste. Garante alta estabilidade ao cisalhamento e permite sua u�lização em temperaturas elevadas, além de 
suportar grandes cargas e choques, inibindo o desgaste das peças. Proporciona ó�ma resistência à oxidação, garante 
proteção contra corrosão sob alta temperatura. Para rolamentos, mancais planos, guias deslizantes e ar�culações, 
fornos, vagonetes, estufas, esteiras e mesas de laminação. 

Graxa semissinté�ca para Robôs na lubrificação de ar�culações de giro, deslizamento e compressão. Ó�ma adesividade 
e proporcia longos intervalos de relubrificação. 

Graxa semissinté�ca para vedação está�ca e em baixo giro. Resistente a soluções ácidas, alcalinas, água salgada, 
vapores de solventes e salinidade, em temperatura de até 150ºC.
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• Consistência 2, 0
• Embalagens: 01, 20, 180 kg
• Alta resistência à água de lavagem, vapor e água 
• Faixa de temperatura de trabalho de -40ºC a 230ºC
• Graxa com excelente vida ú�l
• Custo- beneficio 

UNISINTH - S

• Indicada também para correntes
• Resistente à maresia e contato com água salgada. An�corrosiva 
• Alta penetração no núcleo dos cabos de aço, ampliando sua vida ú�l e reduzindo os riscos de quebras incidentais
• Consistência 00 a 2
• Embalagens 20 e 180 kg

UNISINTH CABLE

UNISINTH GEAR

• Consistência 2 e 00
• Temperatura de trabalho: -20ºC a 180ºC
• Embalagens: 01, 05, 20 e 180 kg

Graxa semissinté�ca para múl�plas aplicações. Oferece elevados intervalos de relubrificações, resistência térmica, a 
cargas e química. Ó�mo custo-bene�cio.  

Graxa para cabos de aço com grafite como lubrificante de reserva. Versão em PTFE sob consulta.

Graxa lubrificante, especial para engrenagens abertas, coroa e pinhão, cremalheiras. Permanece aderida aos dentes das 
engrenagens por sua adesividade, favorecendo a lubrificação. De longa durabilidade e resistência a cargas elevadas. 
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UNISINTH  12 MP

• Embalagens: 01, 05, 20 e 180 kg. 

UNICOPPER – Graxa cobreada indicada para injetoras e extrusoras de plás�cos 

• Embalagens: 01, 05, 20 e 180 kg. 

Unisint – CA CHASSIS

• Consistência: 1 e 2

• Embalagens:  01, 05 e 20 e 180 kg
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L Lubrificantes Especiais
Graxas Minerais

Graxa lubrificante à base de sabão de lí�o, para múl�plas aplicações industrias. Disponível no grau NGLI 2 e 1 de 
consistência. Apresenta caracterís�cas de resistência à oxidação e a lavagem por água, podendo ser empregada em 
ambientes úmidos ou sujeitos à contaminação por água ou vapor. É recomendada para lubrificação em acoplamentos, 
mancais planos e de rolamentos, como aqueles instalados em compressores, bombas, motores elétricos e 
equipamentos mecânicos em geral. Pode ser u�lizada sob temperatura de até 130ºC, suportando picos de até 150ºC. 

Graxa mineral �po HT (high temperature) formulada com básicos para�nicos e espessante inorgânico (bentone) para 
u�lização em operações em altas temperaturas. Elaborada para aplicações em uso con�nuo onde as temperaturas 
sejam elevadas até 400ºC. Alto poder de aderência, boa bombealidade e excelente resistência a oxidação. É aplicável 
em exaustores e ven�ladores de estufas, fornos, secadores, carros de escorias, esteiras, diversos equipamentos 
encontrados nas indústrias de papel e cerâmicas, cimentos pneus, siderúrgicas, metalúrgicas, fundições e etc. proteção 
an�corrosiva e an�oxidante, com adi�vos de extrema pressão, an�desgastes e pigmentos metálicos.

É uma graxa resistente à umidade com espessante à base de estearato de cálcio. E sua elevada caracterís�ca de 
adesividade que garante fixação superficial mesmo sob vibração. An�corrosiva e resistente à lavagem por água, 
fornecendo ás peças lubrificação e grande proteção.

É recomendada para aplicação em chassis de caminhões, ônibus, veículos de terraplanagem, pinos ar�culação, 
lubrificação expostas a intempéries em pontos que não exijam resistência a altas temperaturas. Sua temperatura de 
trabalho não deve exceder 70º C. Pode ser fornecida na versão grafitada, sob consulta. 

UNISINTH – AGRO

• Consistência: 2, 1 e 0.
• Embalagens: 20 e 180 kg

Graxa co�on mista Ca – Li para equipamentos agrícolas e veículos off-road. Ó�ma adesividade e resistência a água. Boa 
bombealidade.

UNISINTH – NÁUTICA

• Consistência: 2.

Graxa branca lubrificante de alta adesividade, resistente à salinidade, água e temperatura de até 130ºC. Para uso geral 
em iates, lanchas, embarcações diversas e em marinas. Oferece também proteção por barreira e an�corrosiva em 
metais ferrosos, expostos à maresia, respingos e umidade em geral. 
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UNIPAST - AS

• Consistência: 2.

UNISINTH - RUST

UNISINTH - GR

• Consistência: 2, 0.

Pasta an�-seize para montagens de parafusos e porcas. Resistente a alta temperatura. An�-gripagem. Não possui 
pigmento metálicos.

Graxa adesiva com adi�vos an�corrosivos, para proteção por barreira e anódica, dos componentes está�cos em metais 
ferrosos, expostos a água salgada, vapores, maresia, chuva, variações térmicas naturais e umidade de infiltração. 
Uso: junções de vigas, assentamento de colunas, encaixes, fixadores em geral, pisos metálicos, cabos, cantoneiras, 
grades, suportes, parafusos, porcas, cordões de solda, encaixes de tubulações, flanges, engrenagens abertas, e demais 
pontos a proteger. Indicada na lubrificação de curto prazo em rolamentos com baixo giro.

Graxa mineral grafitada para múl�plas aplicações de lubrificação em baixa e média temperatura, carga, giro e agressão 
química em geral.

UNISINTH - SINTÉTICO 46 A 680

Óleos sinté�cos de base PAO, de elevada resistência térmica e longa vida ú�l. Subs�tui óleos minerais com largas 
vantagens. 
Indicadas para redutores, prensas, transportadores outras aplicações onde se obje�vas longos intervalos de 
relubrificação.

UNISINTH - GEAR BOX

• Consistência: 00, 0 e 1.

Graxa semissinté�ca para caixas de engrenagens. Elevadas lubricidade e resistência a temperatura, cargas e vibrações. 
Longos intervalos de relubrificação. Adi�vo condicionador de metal base. Ó�ma relação custo-bene�cio.

UNIPAST -  AL

Pasta para fundição de alumínio e outros metais não ferrosos, resistentes a altas temperaturas. 
Aplicável em moldes e conchas de fundição como an�aderente.
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OLEO UNILUB ND
Óleos lubrificantes com aditivação Não Gotejante. Indicados para a 
lubrificação geral de Máquinas, Guias e Barramentos

UNIDRAU HL
Óleos hidráulico e lubrificante. Indicados para acionamento hidráulico e 
lubrificação geral de equipamentos.

UNIDRAU HP
Óleos lubrificantes com aditivos de Extrema Pressão. Para ser usados em 
caixas de engrenagens e redutores industriais.

UNIGON RE Óleo mineral dielétrico, de elevada pureza, e de alto ponto de fulgor.

UNIGON REE R10
Fluido desengraxante base solvente de alto ponto de fulgor, não inflamável e 
não irritante para os operadores.

UNIECO
Fluido desengraxante base água, indicado para limpeza de peças e partes 
metálicas e pisos industriais.

UNILIMP

Fluidos desengraxantes base água, indicados para limpeza de
peças e partes metálicas e;
Fluidos desengraxantes, fosfatizantes e leve decapantes base água, 
indicados para limpeza severa e tratamento da superfície de peças e partes 
metálicas.

HAND PAST Gel para limpeza das mãos.

UNISOL B
Óleo solúvel convencional, tipo branco leitoso. Indicado para a usinagem 
geral de peças metálicas. 

UNISOL SS
Óleo solúvel moderno, forma emulsões translúcidas esverdeadas, de alta 
proteção anticorrosiva e longa durabilidade.  Indicado para a usinagem geral 
de peças metálicas. 

UNISOL SC
Fluido Sintético, isento de óleo mineral, indicado para usinagem geral e 
retificação de peças metálicas. 

UNISOL SBD

Fluido Sintético especial, isento de óleo mineral, e de componentes nocivos 
ao meio ambiênte, sendo de fácil descarte das emulsões. Esta linha de 
produtos é conhecida como "biodegradáveis".  Indicado também, para 
usinagem geral de peças metálicas. 

UNIRET V

Fluido Sintético, isento de óleo mineral, tipo convencional. Indicado 
especialmente para usinagem e retificação de peças metálicas. Apresenta 
proteção anticorrosiva e boa lavabilidade das limalhas decorrentes das 
operações de retificação

UNICORT
Óleos Minerais de Corte, indicados para a usinagem geral de peças 
metálicas.  Aplicado em materiais Ferrosos, Latão, Cobre e Alumínio.

UNISTAMP
Óleos Minerais para Conformação de peças e chapas metálicas. Indicado 
para operações de estampagem, repuxo, estiramento, expansão e trefilação. 
Podendo ser de peças e chapas metálicas finas e grossas.

UNIPROTECT 100
Óleos protetivos anti ferruginosos, indicados para proteção de peças 
metálicas. Forma uma película oleosa na superfície das peças de acordo com 
os graus de proteção desejada.

UNIPROTECT  DW / CZ

Óleos protetivos especiais, com características de “Deságue e 
Demulsibilidade”, sobre as peças tratadas.
Proporciona uma camada de proteção cerosa, graxosa, ou oleosa conforme o 
grão de proteção desejada.

Produtos Processos



uniaolubrificantes.com.br
11 4461-1211 | 11 4461-1125
Santo André - SP

UNILUB


