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eni BLASIA SX são lubrificantes sintéticos desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens e 
rolamentos que trabalham a altas temperaturas. A base sintética PAO (polialfaolefina) e a especial 
aditivação conferem a estes produtos, propriedades anti-ferrugem, anti-desgaste assim como uma 
exceptional estabilidade à oxidação e temperatura. 
 
 
CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 
 
eni BLASIA SX 100 150 220 320  
Viscosidade a 40°C mm²/s 95,8 148,7 220 316 
Viscosidade a 100°C mm²/s 13,14 18,5 23,8 31,0 
Índice de Viscosidade - 135 140 135 135 
Ponto de Inflamação COC °C 250 250 250 250 
Ponto de Fluidez °C -33 -48 -33 -33 
Densidade a 15°C kg/l 0,850 0,845 0,850 0,850 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 
 eni BLASIA SX são formulados com base sintética dotada de elevada capacidade lubrificante e 

de um elevadíssimo índice de viscosidade. Isso assegura as melhores condições de lubrificação 
num nível de temperaturas particularmente elevadas. 
 

 Têm excecional estabilidade à oxidação e temperatura. Os aditivos foram selecionados para 
evitar a formação de lamas, mesmo quando uma pequena parte do fluido oxida devido às 
condições extremas de trabalho. 
 

 eni BLASIA SX têm muito boas propriedades anti-desgaste como mostra o teste FZG (supera o 
nível 12+). Proporcionam muito boa proteção contra a ferrugem e corrosão. 

 
APLICAÇÕES 
eni BLASIA SX são recomendados para a lubrificação de rolamentos dos separadores centrífugos 
da marinha, engrenagens trabalhando a elevadas temperaturas (fornos, máquinas de 
transformação do vidro, laminadores de aço e máquinas da indústria cerâmica e do papel, etc). 
Desenvolvidos para trabalhar a temperaturas contínuas de 120 °C com picos de 200 °C nas zonas 
mais quentes. 
 
Os eni BLASIA SX 100 e 220 são também indicados para o uso em compressores de ar rotativos. 
 
ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES 
 
eni BLASIA SX cumprem os requisitos das seguintes especificações: 
 
- ISO 6743-6/CKT 
- ANSI-AGMA 9005 D94, AGMA NO. 3S, NO. 5S, NO. 6S 
- DIN 51517 T.3/CLP 100, 220, 320 
 
eni BLASIA SX 320 é aprovado pela Alfa Laval 


