
 

 

BIOGRAXY 
LUBRIFICANTE GRAU ALIMENTÍCIO 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
BIOGRAXY é uma graxa a base de óleo mineral, desenvolvida especialmente para a 
indústria alimentícia, pois sua fórmula não contém componentes tóxicos. Possui alta 
estabilidade térmica e não produz resíduos carbônicos. É indicada tanto para 
movimentos rotativos (em qualquer velocidade), quanto lineares e possui resistência à 
oxidação, sem manchar os metais. 
 

VANTAGENS DA GRAXA BIOGRAXY 
 Aderência extraordinária; 
 Excelente resistência à oxidação, ácidos e álcalis diluídos. 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Modo de usar: BIOGRAXY pode ser aplicada pelos meios convencionais como: 
sistemas centralizados, bombeamento manual, sistemas automáticos pontuais, pincel, 
etc. Siga sempre as melhores práticas de aplicação, como lubrificação por 
procedimentos, evitando excessos de graxas nos mancais.  
Armazenamento: A graxa deve ser armazenada em locais arejados, limpos e secos. 
Evite qualquer atitude que possa contaminar a graxa durante seu manuseio como 
deixar a tampa da embalagem aberta ou transportar a graxa em reservatórios abertos. 
Observe sempre o prazo de validade. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: pasta, branca leitosa. 
 Viscosidade: > 50.000 cps  
 Densidade: 0,700 – 0,900 
 Solubilidade: imiscível em água 

 
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 

 

MERCADO PARA USO BIOGRAXY 
Guias, eixos e buchas, correntes, mancais de rolamento e deslizamento, registros 
cônicos de gás em tubulações industriais, torneiras, válvulas de gás de rua, GLP usado 
em fogões, aquecedores, aparelhos domésticos, equipamentos que manuseiam 
produtos alimentícios, etc. 
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