
 
Características Típicas 

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer

modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Technical Data Sheet

Previous Names: Shell Alvania HDX, Shell Retinax HDX

Shell Gadus S2 V220AD 2
Proteção em serviços severos•
Resistente à água•
Lítio e Cálcio•

Graxa de alta performance com aditivos sólidos para múltiplas aplicações

Shell Gadus S2 V220AD é uma graxa de alta performance para lubrificação de rolamentos sujeitos a condições

severas.

É baseada em óleo mineral de alto índice de viscosidade e espessante de lítio/cálcio e contém aditivos de extrema

pressão, antioxidantes, antidesgaste, anticorrosão e adesividade. Contém ainda aditivos sólidos de MoS2 para

promover resistência à cargas de choque mecânico.

Desempenho, Funções e Benefícios

Boa estabilidade mecânica e contra a oxidação

Resiste à formação de depósitos causados pela oxidação em

altas temperaturas de operação e mantém a consistência

reduzindo escorrimentos.

·

Boa resistência contra a corrosão

Promove proteção contra os elementos da corrosão.
·

Para condições de cargas de choque mecânico

Resiste à quebra das fibras, perda de consistência e

consequente escorrimento sob cargas de choque mecânico.

·

Boas propriedades de adesão

Reduz perdas e consumo de graxa.
·

Performance de extrema pressão

Teste Rig confirma que os aditivos EP na graxa Shell Gadus

S2 V220AD prolongam a vida útil dos rolamentos quando

sujeitos a cargas severas e de choque mecânico.

·

Aplicações Principais

Shell Gadus S2 V220AD é recomendada para lubrificação de

mancais com severas cargas de choque mecânico, operando

em condições hostis de umidade. É indicado para uso em

aplicações fora de estrada e também para lubrificação de

quinta roda.

·

Especificações, Aprovações e Recomendações

Para uma listagem completa de recomendações de

equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o

fabricante do equipamento.

·

Properties Method Shell Gadus S2 V220AD 2

Consistência NLGI 2

Cor Preta

Tipo de Sabão Lítio/Cálcio

Óleo Básico Mineral

Viscosidade Cinemática @40°C cSt IP 71 / ASTM D445 220

Viscosidade Cinemática @100°C cSt IP 71 / ASTM D445 18

Penetração Trabalhada @25°C 0.1mm IP 50 / ASTM D217 265-295

Ponto de Gota °C IP 396 175

Teste de Carga Four-ball Kg IP 239 315
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Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Saúde e Segurança·
É improvável que a Shell Gadus S2 V220AD apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando utilizada

apropriadamente, na aplicação recomendada e se bons hábitos de higiene pessoal são mantidos.

Evitar contato com a pele. Usar luvas impermeáveis para manuseio do lubrificante usado. Após contato com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser

obtida em http://www.epc.shell.com/

Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.
·
Informação adicional

Faixa de Temperatura de Aplicação

-25ºC até +120ºC
·

Nota

Para mais informações, entre em contato com o Technical Help Desk, nosso Serviço Técnico Shell, através do telefone: (11) 2171-

0440, ou pelo correio eletrônico fale@shell.com

Visite nosso site na internet www.shell.com.br

·
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