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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

GGB-300 Spray 321ml / 195g Branca 7896094501423 6 7896094501420

GRAXA BRANCA 
BOND SPRAY

DESCRIÇÃO

A Graxa Branca Bond Spray é formulada a base de Sabão de Lítio 
com básicos parafínicos. Possui excelente resistência ao arrasto da 
água. Proporciona excelente proteção contra a corrosão, elevada 
resistência a oxidação, grande estabilidade mecânica e suporta altas 
temperaturas e pressão.

APLICAÇÃO

Graxa Branca Bond Spray é ideal para lubrificação em correntes de 
motos e equipamentos industriais, rolamentos, eixos, dobradiças, 
ferramentas, motores elétricos ou locais que necessitam de 
relubrificação constante em alta rotação ou temperatura.
NA INDÚSTRIA é recomendado o seu uso em mancais simples, 
rolamentos, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas e 
pequenas caixas de engrenagens.
EM AUTOMÓVEIS é recomendado o seu uso para lubrificação de 
cubos de roda, juntas estriadas, eixos de cardans, fechaduras, pinos 
de capô, etc.

CARACTERÍSTICAS

Aparência: Líquido em spray na cor branca.
Estado Físico: Pasta / Homogênea.
Odor: Característico.
Densidade: 0,91 g/cm3 + ou - 0,05.
Explosividade: Não estocar acima de 50ºC.
Solubilidade: Insolúvel em água.
Ponto de Gota: 185°C.
Validade: Consumir em até 3 anos.

INSTRUÇÕES PARA USO

1) Agite bem antes de usar.
2) Aplique sobre a superfície limpa, direcionando o jato para as partes 
a serem lubrificadas.
3) Em locais de difícil acesso, use o prolongador.

PRECAUÇÕES

•Produto sob pressão, podendo retornar aos olhos: use óculos de 
proteção.
•Evite a inalação.
•O produto não agride a pele, mas pode ser irritante em alguns casos. 
•Odor de gás. Aplicar em local ventilado.
•Não expor a temperaturas superiores a 50ºC.
•Manter a embalagem protegida dos raios solares.
•Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
•Manter fora do alcance de crianças ou animais domésticos.
•Utilizar a FISPQ para mais informações.

COMPOSIÇÃO

Óleo mineral, estearato de lítio, aditivos, gás propelente butano/
propano.


