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F I C H A  T É C N I C A

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas estão sustentadas 
por inúmeros testes, avaliações especificas feitos em nossos laboratórios e validados pela nossa longa 
experiência. Contudo e tendo em conta a grande variações de matérias existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicações do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização 
de testes prévios antes de qualquer uso de nossos produtos indicados para sua utilização, sendo assim, nós não 
nos responsabilizamos por quaisquer danos que o produto possa causar e seus efeitos em sua aplicação. 
Laborado por: Marco A. Teruya - Químico Responsável

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

CÓD. GARIN DESCRIÇÃO COR CÓD. BARRA UNID. CAIXA CÓD. CAIXA

BOL-100 Big Óleo Frasco 100ml Amarelado 7896094508880 12 7896094508897

OML-100 Óleo Mil Frasco 100ml Amarelado 7896094592896 12 7896094507005

OML-500 Óleo Mil Frasco 500ml Amarelado 7896094501560 1

BIG ÓLEO E 
ÓLEO MIL

Big Óleo 
Frasco 
100ml

Óleo Mil 
Frasco 
100ml

DESCRIÇÃO

Compostos por óleo mineral, o Big Óleo e Óleo Mil são lubrificantes 
multiuso em gotas com alto poder de penetração.
Diferencia-se de seus concorrentes por sua viscosidade. Óleo Mil 
possui a única viscosidade ISO VG15 no mercado e o Big Óleo possui 
ISO VG10.

APLICAÇÃO

Big Óleo e Óleo Mil foram desenvolvidos para serem usados em 
oficinas ou mesmo para uso doméstico. Ideal na lubrificação em eixos 
de motores, câmbios de todas as máquinas de lavar, engrenagens, 
dobradiças de automóveis, rolamentos, ferramentas, máquinas em 
geral e qualquer superfície que necessite de lubrificação duradoura.

CARACTERÍSTICAS

Aparência: Líquido na cor amarelado.
Formação de película: Instantaneamente.
Viscosidade Óleo Mil: ISO VG15.
Viscosidade Big Óleo: ISO VG10.
Óleo Mil 50% mais viscoso, lubrificação duradoura.
Não inflamável.
Validade: Indeterminada.

INSTRUÇÕES PARA USO

Para a aplicação, basta direcionar o bico da embalagem no local 
desejado e pressionar levemente.

PRECAUÇÕES

•Manter longe de chamas ou superfícies aquecidas que possam 
derreter a embalagem.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Óleo mineral.


