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Lubrificantes Especiais

Os lubrificantes especiais protegem
peças metálicas contra atrito, desgaste, corrosão e 
escamação. Também reduzem o torque de
arranque, de modo a facilitar a montagem e 
desmontagem de conexões roscadas.

Solução

Componente lubrificante Grafite e cobre  Grafite e aluminío  cálcio Grafite e alumínio Solventes e lubrificantes 
derivados de petróleo Não aplicável

Temperatura de trabalho Até 982ºC Até 870°C Até 1315°C Até 870°C Não aplicável Não aplicável

Cor Cobre Prata Preta Prata Âmbar Âmbar

Tamanho das embalagens 20 g, 500 g 500g 510g 20g 300ml 300ml

  

LOCTITE
LB767

LOCTITE LB 767
Anti-seize

LOCTITE LB 8090
Anti-seize

LOCTITE LB 8608 
SUPER LUB

LOCTITE SF 8046 
SOLVO RUST

LOCTITE LB C5-A
Anti-seize

Anti-Seize à base de cobre.

Antiengrimpante à base de 
cobre que proporciona uma 
proteção ao engrimpamento 
em montagens sujeitas à altas 
temperaturas. 
Indicado para utilização
em parafusos, porcas e
flanges onde deseja-se
uma fácil desmontagem.

Em uma montagem rosqueada aquecida, a graxa comum 
seca por evaporação.
Lubrificantes com componentes sólidos permanecem.

Lubrificante de roscas 
antiengrimpante para 
trabalho pesado e altas 
temperaturas. Devido a sua 
consistência suave, é indicado 
para proteger roscas finas 
e  montagens com pequenas 
folgas ou justas.

Produto à base de 
grafite/fluoreto de cálcio, 
livre de chumbo, cobre, 
enxofre e seus componentes. 
Aplicações típicas deste 
produto incluem parafusos, 
porcas, prisioneiros, 
tubulações, plugues, buchas, 
extrusoras e estampagem, 
trocadores de calor, lâminas 
de corte, dobradeiras, 
mecanismos de embalagem 
etc.

Versão em bastão do 
LOCTITE LB 767 anti-seize, 
com as mesmas propriedades 
e a vantagem de ser 
facilmente transportavél e 
muito prático para aplicar. 
Ideal para compor kits de 
manutenção. 

O produto LOCTITE LB 8608
foi formulado para penetrar 
e remover graxa, poeira, 
depósitos de carbono e 
corrosão. 
Lubrificante, penetrante e 
preventivo contra ferrugem.

O produto LOCTITE SF 8046 
é um líquido com odor 
característico, especialmente 
formulado para penetrar e 
dissolver ferrugem, graxa, 
poeira, depósitos de carbono 
e corrosão. Lubrificante, 
penetrante e preventivo 
contra ferrugem.

Até 982ºC 870ºC 1315ºC 870ºC

Lubrificação Trabalho Pesado
Lubrificação

Uso Geral

desengrimpamento 
e eliminação de 

ferrugem

 Produto Características  Cor Aparência Temperatura de
trabalho Tamanho das embalagens IDH

LOCTITE LB C5-A Anti-seize Uso geral Cobre Pasta -54 a 982°C Pote 453g 328181

LOCTITE LB 767 Antiengripante, MIL-PRF-907 Prata Pasta  Até 870°C 282g(1), 454g(2) 1741330(1), 1741329(2)

LOCTITE LB 8090 Anti-seize Livre de metais, uso em aço inox e ligas leves Preta Pasta -54 a 1315°C 510ml 328182

LOCTITE LB 8608 Lubrificante penetrante e preventivo contra ferrugem Âmbar Líquido Não aplicavél  300ml 294134

LOCTITE SF 8046 Desengrimpamento de peças Âmbar Líquido Não aplicavél 300ml 270559

Perda de lubrificação

Lubrificação resiste

Facilite a
desmontagem de
uniões roscadas,
encaixes deslizantes
e encaixes de
pressão utilizando
a linha Anti-Seize
LOCTITE.


