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Grau NLGI: 0
Ponto de Gota: >140 °C (+284 °F)
Temperatura de Trabalho: -10 °C a +100 °C (+14 °F a +212 °F)
Tipo de Espessante: Cálcio Anidro
Cor: Âmbar
DIN 51502 OGP0G-10
ISO 6743/9 L-XABHB-0

Massa para engrenagens. Alto Desempenho

Massa semi-sintética de viscosidade elevada, especialmente concebida para assegurar uma lubrificação de elevado nível 
nos sistemas de engrenagens abertas de tipo 2 utilizados em trituradoras, fornos, secadores e equipamentos similares.

Grau NLGI: 0/00
Ponto de Gota: >190 °C (+374 °F)
Temperatura de Trabalho: -10 °C a +120 °C (+14 °F a +248 °F)
Tipo de Espessante: Complexo de Aluminio
Cor: Preta
DIN 51502 OGPF0/00N-10
ISO 6743/9 L-XADHB-0/00 - AGMA CG-1,2&3 Type

Massa semi-fluida de máximo desempenho. Sem Chumbo.
Facilmente bombeável. Especial Engrenagens Abertas

Baseada em óleos de elevada viscosidade. Concebida para a manutenção e lubrificação marítima, minas e 
pedreiras. Especialmente aconselhada para a lubrificação de engrenagens abertas sob fortes cargas, e altas 
temperaturas, (exemplo: as coroas dentadas dos fornos de cimento e as grandes engrenagens das trituradoras 
de minerais).

MAXIGRAS 50 GEAR

MAXIGRAS 94 OGL

MAXIGRAS 49 WR

Engrenagens e Cabos

Grau NLGI: 1
Ponto da Gota: >250 °C (+482 °F)
Temperatura de Trabalho: -20 °C a +150 °C (-4 °F a +302 °F)
Tipo de Espessante: Complexo de Cálcio
Cor: Preta
DIN 51502 KPFHC1N-20
ISO 6743/9 L-XBDIB-1

Massa pseudoplástica para Cabos de Aço.

Lubrificante pseudoplástico semisintético de alta viscosidade, que proporciona uma óptima lubrificação 
elastohidrodinámica. Está especialmente desenhado para a lubrificação de cabos de aço trançado com e sem alma 
téxtil, sob as condições de trabalho mais severas. Recomendado em Maquinaria de Obra Pública, cabos de 
equipamentos mineiros e construção, elevadores, grúas portuárias, maquinaria de convés de navios, rolos, polias...



Grau NLGI: 2. Disponível igualmente em grau NLGI: 000/00/1
Ponto de Gota: >180 °C (+356 °F)
Temperatura de trabalho: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F)
Tipo de Espessante: Orgânico
Cor: Verde
DIN 51502 KPE2K-20
ISO 6743/9 L-XBCEB-2

Massa EP Biodegradável Sintética

Especialmente formulada para a lubrificação geral de máquinas que trabalham em zonas com um certo risco de 
contaminação do ambiente: aquíferos, zonas de protecção ambiental, etc.

Grau NLGI: 2
Ponto da Gota: >260 °C (+500 °F) 
Temperatura de Trabalho: -30 °C a +160 °C (-22 °F a +320 °F)
Tipo de Espessante: Complexo de Aluminio
Cor: Branca
DIN 51502 KP2P-30
ISO 6743/9 L-XCEIB-2

Massa H1 para a Indústria Alimentar

Homologada pela NSF e conforme aos critérios estabelecidos pelo regulamento USDA H-1 e US FDA 21 CFR 
178.3570: «Lubrificantes susceptíveis de entrar em contacto acidental com os alimentos». Elevado grau de aderência 
e protege os componentes metálicos ferrosos da oxidação e corrosão. Excelente para a lubrificação de rolamentos, 
engrenagens e correntes de máquinas. Contém aditivos EP para a protecção sob fortes cargas dinâmicas.

Nº de Registro NSF: 139406 - Nº de Registro InS: 1795380

MAXIGRAS 94 OGL

MAXIGRAS 49 WR

MAXIGRAS 592

MAXIGRAS 3020 BBO

MAXIGRAS 593

Alimentares H1 e Bio

Grau NLGI: 2
Ponto da Gota: >250 °C (+482 °F) 
Temperatura de Trabalho: -30 °C a +160 °C (-22 °F a +320 °F)
Tipo de Espessante: Complexo de Aluminio
Cor: Branca
DIN 51502 KPF2P-30
ISO 6743/9 L-XCEIB-2

Massa con PTFE H1 para a Indústria Alimentar

Homologada pela NSF e conforme aos critérios estabelecidos pelo regulamento USDA H-1 e US FDA 21 CFR 
178.3570: «Lubrificantes susceptíveis de entrar em contacto acidental com os alimentos». Oferece uma excelente 
aderência e protege todos os componentes metálicos ferrosos da oxidação e corrosão. Excelente para a lubrificação 
de rolamentos, engrenagens e correntes de máquinas. Contém aditivos EP e PTFE para suportar fortes cargas
dinâmicas e deslizantes, inclusive em condições de trabalho e temperaturas extremas.

Nº de Registro NSF: 140165 - Nº de Registro InS: 1795381



Cavilhas e Anti-atrito

MAXIGRAS 46/2

MAXIGRAS 63

MAXIGRAS COMPLEX M
Grau NLGI: 2. Classificação "GC-LB" (ASTM D4950) para uso em veículos.
Ponto de Gota: >250 °C (+482 °F)
Temperatura de Trabalho: -20 °C a +160 °C (-4 °F a +320 °F)
Tipo de Espessante: Orgânico Complexo
Cor: Cinzenta a Preta
DIN 51502 KPF2P-20
ISO 6743/9 L-XBEHB-2

Massa Alta Temperatura EP

Contém aditivos EP e grafite. Concebida para a lubrificação de superfícies de contacto metal/metal, quando é 
preciso uma massa adaptada às altas temperaturas, choques e vibrações, para a lubrificação de peças de 
deslizamento, eixos rotativos, mancais de deslizamento, MOP, máquinas agrícolas e industriais. Ideal para aplicações 
sob fortes cargas e alta temperatura.

Grau NLGI: 2. Classificação "LB" (ASTM D4950) para uso em veículos.
Ponto de Gota: ≥190 °C (+374 °F)
Temperatura de Trabalho: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F)
Tipo de Espessante: Orgânico
Cor: Preta
DIN 51502 KPF2K-20 - MPF2K-20
ISO 6743/9 L-XBCEB-2

Massa Moly EP. Alto Desempenho

Para aplicações em que é aconselhado o Dissulfeto de Molibdênio. Concebida para a lubrificação de superfícies 
de contacto metal/metal, peças de deslizamento, rolamentos, eixos rotativos, quinta roda, kingpin, e articulações 
de máquinas agrícolas e industriais.

Grau NLGI: 2
Ponto de Gota: Não fusível
Temperatura de Trabalho: -10 °C a +180 °C (+14 °F a +356 °F)
Tipo de Espessante: Argila (Bentonite)
Cor: Cinzenta a Preta
DIN 51502 KPF2R-10
ISO 6743/9 L-XBFEB-2

Massa EP Superior. Alta Temperatura
                               SEM PONTO de GOTA

Contém aditivos EP e grafite. Concebida para lubrificação das engrenagens principais e planetárias de guinchos 
de duplo tambor usados em mineração é também óptimo para engrenagens abertas e correntes expostas a condições 
climáticas extremas, roletes de equipamentos de movimento lento, correntes, pivôs, acoplamento flexíveis, apoios 
anti-atrito em veículos do sector mineiro, polias de elevadores, guindastes, etc.



MAXIGRAS ANTISEIZE

MAXIGRAS COMPLEX PICK

MAXIGRAS 70/1

Montagem e Antigripagem

MAXIGRAS 63

MAXIGRAS COMPLEX M

Grau NLGI: 1

Ponto de Gota: Não fusível

Temperatura de Trabalho: -20 °C a +1100 °C (+14 °F a +2012 °F)

Tipo de Espessante: N/A.

Cor: Cobre

Massa de Cobre para Montagem

Boa aderência e resistência à abrasão. Esta massa é aconselhada como lubrificante de montagem para juntas 
roscadas e superfícies de escorregamento de todo o tipo. O seu coeficiente de atrito extremamente baixo permite 
igualmente uma desmontagem fácil das peças lubrificadas. Combate com eficácia o desgaste e a gripagem das 
peças em contacto, mesmo sob altas temperaturas e num meio corrosivo.

Grau NLGI: 2/3
Ponto de Gota: >250 °C (+482 °F)
Temperatura de Trabalho: -180 °C a +1100 °C (-292 °F a +2012 °F)
Tipo de Espesante: Orgânico Complexo
Cor: Cobre
DIN 51502 MPF2/3 R-20 (dados para lubrificação em seco)

Massa de Cobre

Contém aditivos sólidos metálicos. Altas temperaturas e pressões extremas. Formulada para assegurar a máxima 
protecção das peças móveis nos martelos hidráulicos e ferramentas. Compatível com todas as marcas de martelos. 
Para sistemas de lubrificação centralizada utilizar MAXIGRAS COMPLEX M.

Grau NLGI: 1
Ponto de Gota: >260 °C (+500 °F) 
Temperatura de Trabalho: -20 °C a +370 °C (-4 °F a +698 °F)
Tipo de Espessante: Orgânico
Cor: Cobre
DIN 51502 MPF1 R-20 (dados para lubrificação em seco)

Massa antigripante para uniões roscadas

Massa lubrificante com alto teor de cobre micronizado, especialmente recomendada para se evitar a gripagem das 
uniões roscadas em terminais das varas de perfuração e dos equipamentos de sondagem. Suporta temperaturas 
e condições de trabalho extremas. Facilmente bombeável, inclusive a temperaturas muito baixas. Isenta de chumbo 
e metais pesados tóxicos. Também recomendada como massa condutora utilizada em conexões e instalações 
eléctricas.



Grau NLGI: 0. Classificação "LB" (ASTM D4950) para uso em veículos.
Disponível igualmente em graus NLGI 000/00/1/2/3.
Ponto de Gota: ≥180 °C (+356 °F)
Temperatura de trabalho: -30 °C a +120 °C (-22 °F a +248 °F)
Tipo de Espessante: Orgânico
Cor: Âmbar
DIN 51502 KP0K-30 / GP0K-30
ISO 6743/9 L-XCCEB-0
Aplicações: chassis e lubrificação geral em veículos, MOP, máquinas agrícolas e industriais. Contém aditivos EP 
de última tecnologia. Previne a ferrugem e a corrosão em zonas de contacto metal/metal, sob cargas fortes e 
pressões extremas.

Massa EP Multifuncional Melhorada

MAXIGRAS C45 EP

MAXIGRAS RT-6W

MAXIGRAS C42/3

Multifuncionais

Resistentes à Água

Massa de Cálcio Anidro. Resistente à Água

Grau NLGI: 3
Ponto de Gota: >140 °C (+284 °F)
Temperatura de Trabalho: -20 °C a +100 °C (-4 °F a +212 °F)
Tipo de Espessante: Cálcio Anidro
Cor: Âmbar
DIN 51502 M3G-20 / K3G-20
ISO 6743/9 L-XBBEA-3

Aconselhada para a lubrificação de chassis, máquinas florestais e agrícolas, marítimas, bem como lubrificante de 
correntes em meios húmidos.

Massa para fortes cargas. Resistente à Água

Grau NLGI: 1
Ponto de Gota: >140 °C (+284 °F)
Temperatura de Trabalho: -10 °C a +110 °C (+14 °F a +230 °F)
Tipo de Espessante: Cálcio
Cor: Vermelho
DIN 51502 KPHC1G-10
ISO 6743/9 L-XABHB-1

Baseada em óleos muito viscosos, tem sido desenvolvida para lubrificar buchas de apoio e rolamentos que trabalhem 
num meio húmido (exemplo: máquinas de obras públicas, chumaceiras/juntas, maxilas, guinchos de pesca e 
manutenção geral de máquinas e equipamentos de ponte e portuários).



Massa marinha EP para alta temperatura.
Propriedades excepcionais de resistência à agua

Grau NLGI: 2. Classificação "LB" (ASTM D4950) para uso em automoção.
Ponto de Gota: >300 °C (+572 °F)
Temperatura de Trabalho: -30 °C a +180 °C (-22 °F a +356 °F)
Tipo de Espessante: Sulfonato Complexo de Cálcio
Cor: Âmbar
DIN 51502 KP2R-30
ISO 6743/9 L-XCFIB-2
Garante uma excelente proteção contra corrosão em condições de trabalho difíceis. Utilizar em rolamentos na 
presença de humidade e/ou altas temperaturas na indústria papeleira, siderúrgica, têxtil, mineração, obras 
públicas e setor naval.

MAXIGRAS COMPLEX EP

MAXIGRAS 102

MAXIGRAS T6

MAXIGRAS RT-6W

Massa Sintética EP tipo Multipurpose.
           Propriedades Excepcionais de Resistência à Água

Grau NLGI: 2
Ponto de Gota: >145 °C (+293 °F)
Temperatura de Trabalho: -30 °C a +100 °C (-22 °F a +212 °F)
Tipo de Espessante: Anidro Cálcicolítico
Cor: Âmbar
DIN 51502 KPHC2G-30
ISO 6743/9 L-XCBHB-2
Massa tipo multipurpose adequada para a lubrificação de rolamentos de movimento lento, sob condições de humidade 
e cargas dinâmicas elevadas. Excelente para as aplicações agrícolas e industriais, as que necessitem de uma alta 
resitência à lavagem com água.

Grau NLGI: 2/3. Classificação "GC-LB" (ASTM D4950) para uso em veículos.
Ponto de Gota: ≥250 °C (+482 °F)
Temperatura de Trabalho: -30 °C a +160 °C (-22 °F a +320 °F)
Tipo de Espessante: Orgânico Complexo
Cor: Azul
DIN 51502 KP2P-30 / KP3P-30
ISO 6743/9 L-XCEHB-2/3

Massa EP para Alta Temperatura

Cumpre a especificação GC-LB de NLGI. Excelente para chassis, rolamentos de rodas de travões de disco/tambor, 
apoios de reboque, aplicações agrícolas e industriais. Ideal para as aplicações sob fortes cargas, vibrações e altas 
temperaturas.



HEADQUARTERS / FACTORY 
P.E. Borondo - c/Aluminio 2 - 3
28510 - Campo Real (Madrid) - Spain 

Contáctenos:

ESPAÑA - PORTUGAL:

Tel.: 0034 918 765 244
Fax: 0034 918 733 886

comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

Contact us:

OTHER COUNTRIES:

Tel.: 0034 918 765 603
Fax: 0034 918 733 886

export@olipes.com
exportation@olipes.com
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