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Lubrificante Alvenius 

 Composição Química 
Mistura de sais de ácidos graxos provenientes de óleos vegetais. 

 Indicações de Uso 
Como agente facilitador na montagem dos acoplamentos nos tubos, peças e 

válvulas. 

 Modo de Usar 
1. Assegurar que as pontas dos tubos estejam em formato circular e sem 

deformações, e as superfícies externas do tubo ou anel de aço estejam limpas; 
2. Aplicar uma fina camada de lubrificante em toda porção externa do anel de 

borracha e nos lábios internos; 
3. Aplicar na cavidade interna dos segmentos do acoplamento onde se aloja o anel 

de borracha uma fina camada de lubrificante; 
4. Colocar o anel de vedação em cima de uma das pontas do tubo, sendo sobre os 

anéis K no sistema Alvenius ou até o canal da ranhura no sistema AlvLok; 
5. Juntar a ponta do outro tubo e escorregar o anel de vedação sobre a sua 

extremidade, garantindo que o anel de vedação fique centralizado entre os anéis 
de aço K ou entre as ranhuras, e permitindo que os lábios internos fiquem 
sobrepostos um em cada anel de aço K ou entre as ranhuras.   O anel de vedação 
não pode estar apoiado fora dos anéis de aço K ou dentro das ranhuras; 

6. Montar inicialmente as partes inferiores do acoplamento sobre o anel de vedação 
e as pontas dos tubos, e posteriormente as partes superiores.   Assegurar-se de 
que a face interna do acoplamento envolva completamente os anéis de aço ou 
fique dentro das ranhuras de ambos os tubos; 

7. Apertar as porcas alternadamente, fazendo com que as superfícies dos segmentos 
do acoplamento se encostem por igual.   A tubulação deve ser esticada antes de 
ser colocada sob pressão. 

ATENÇÃO: Nunca use graxa ou outro material derivado de petróleo para esta finalidade, 
pois esses materiais degradam o anel de vedação, podendo provocar futuro vazamento. 

 Preparação do Produto 
Não é necessária qualquer preparação do produto. 

 Equipamentos para Aplicação 
Pincel, trincha ou uso da mão (com uso de luvas). 

 Secagem 
O produto não possui tempo de secagem, já que este conceito não se emprega 

nesse caso. 

 Segurança, Armazenagem, Manuseio, Tempo de Vida e Flamabilidade 
Como todo produto químico, o Lubrificante Alvenius deverá ser guardado em sua 

embalagem original em local bem ventilado e fresco. 
 Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
O produto não é inflamável. Se o produto estiver onde ocorrer um incêndio liberará 

gases ao se decompor. Usar extintor de água, pó químico, dióxido de carbono ou espuma. 
Para boa preservação do produto o ideal é que seja estocado em local coberto, 

seco, longe de fontes de calor. 
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Desde que mantidas as condições indicadas acima, o produto possui validade 
indeterminada. 

A embalagem deve ser destinada para reciclagem. Nunca reutilize embalagens. 
O produto é biodegradável não havendo evidências de prejuízo ao meio ambiente. 

 Rendimento 
Sempre dependerá do diâmetro da tubulação, assim como da habilidade do 

profissional, 
Segue abaixo uma tabela com o consumo aproximado de anéis de vedação que 

podem ser lubrificados com um pote de 900g de lubrificante: 

Ø [pol] Qt. Anéis [pç]  Ø [pol] Qt. Anéis [pç] 
2 360  20 27 
3 243  24 18 
4 180  26 16 
6 113  28 14 
8 90  30 13 
10 72  32 9 
12 54  36 5 
14 45  40 3 
16 41  48 3 
18 32    

 

 Identificação de Riscos à Saúde 
 Contato com a pele: Teste de irritação dérmica primária foi realizado pelo 
 Instituto Adolfo Lutz (Laudo de Análise 3938.00/2004) que considerou a Pasta 
 Lubrificante ligeiramente irritante. 
 Usar sempre luvas quando utilizar o produto. 
 Contato com os olhos: Pode causar irritação, vermelhidão intensa e acentuada 
 na conjuntiva, piscar e lacrimejar intensos. 
 Ingestão: Pode provocar queimação na garganta esôfago e estômago. 
 Inalação: Não aplicável. 

 Medidas de Primeiros Socorros 
 Contato com a pele: Lavar em água corrente. O contato direto e prolongado 

com o produto pode causar vermelhidão em usuários com pele. 
 Contato com os olhos: Lavar com água corrente. Caso haja irritação ocular, 

procurar um médico. 
 Ingestão: Caso haja ingestão de grande volume do produto, não induzir o vômito 

e ingerir bastante água. Se houver dores estomacais ou diarreia, procurar ajuda 
médica. 

 Inalação: Remova a pessoa para local arejado. 
Caso necessário, recorrer a um médico levando junto uma embalagem do produto. 
 
A FISPQ deste produto encontra-se no site da Alvenius www.alvenius.ind.br 

Químico Responsável: Paulo Sérgio da Silva - CRQ 04437864 – IV Região 


