
 

 

SINTE OIL 420 
Fluído Sintético de Uso Geral 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
SINTE OIL 420 é um fluído sintético de uso em materiais ferrosos (ferro fundido, aços e 
etc.). Ao ser diluído em água apresenta solução transparente. O SINTE OIL 420 possui 
alto poder de refrigeração e lubrificação, além de possuir em sua formulação, aditivos 
antiferruginosos de alta qualidade.  
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendam-se diluições máximas de até 1:40 em água. SINTE OIL 420 deve ser 
utilizado em recipiente limpo e isento de contaminação para o preparo da solução. 
Agregar lentamente o fluído sintético na água sob agitação leve para obter a solução 
desejada, sendo indispensável limpar e desinfetar o circuito. 
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, cor âmbar e odor característico. 
 pH: 9,0 – 10,0 
 Teor de ativos: 19,0 - 21,0%  
 Densidade: 1,070 – 1,090 g/cm³ 
 Viscosidade: 20 – 30cps  

 

PRODUTO ISENTO DE RGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA. 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DO SINTE OIL 420 
Retíficas, oficinas de torno e fresas, indústrias de peças, departamentos de 
manutenção de indústrias. 
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