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LINHA

TÊXTIL

Produtos de Alta Performance para a Indústria Têxtil

Graxas para Rolamentos e Mancais.

Lubrificantes para Correntes.

Óleos para Redutores e Compressores de Ar.

Desengraxante.

Lubrificantes para indústria alimentícia: Linha 

FOODLUBE (USDA H 1/NHS H 1).

Produtos auxiliares para uso geral.

Graxas biodegradáveis.
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Linha de Produtos Têxtil

A linha de produtos ITW para a indústria têxtil é composta por uma variedade de desengraxantes, 
lubrificantes e graxas especiais que atendem plenamente as expectativas dos mais modernos 
equipamentos desse setor.

O comprometimento com o meio ambiente e a segurança com o operador é total, através do 
desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos, minimizando ou eliminando assim, 
possíveis impactos ambientais.

CORRENTES EM RAMAS LUBRIFICADAS COM ÓLEO
Rocol FTE 220/250/320
Óleos totalmente sintéticos para alta temperatura, resistência à oxidação e excelente lubricidade. 
Evaporam sem deixar resíduos.

ROLAMENTOS LAVADORAS/VENTILADORES
Rocol GRA 036 T.
Graxas indicadas para rolamento e mancais de deslizamento, sob influência de agentes químicos 
e meios agressivos, resistentes a água e a vapor e com uma super proteção antidesgaste.

REDUTORES
Rocol Sapphire Hi-Torque (100/150/220/320/460/680)
Lubrificante semi-sintético para caixa de engrenagens e redutores.
A série ROCOL SAPPHIRE HI-TORQUE é composta por óleos semi-sintéticos termicamente estáveis, 
para lubrificação de redutores e caixas de engrenagens. É formulado para operar sob alta carga e 
temperatura, e pode ser utilizado em todos os redutores e caixas de engrenagens onde a 
utilização de um lubrificante de longa vida útil está se tornando cada vez mais importante.

TURBINAS
Rocol GBE 2T
Graxa sintética para altas rotações.
É uma graxa à base de óleo sintético tipo éster e sabão complexo de bário, para rolamentos de 
precisão com altas rotações, contato com água, óleo solúvel, baixas e altas temperaturas de 
trabalho e em projetos especiais onde se requer uma lubrificação permanente.

®
Fundada na Inglaterra há mais de 100 anos, a Rocol fornece uma linha completa de 

lubrificantes especiais, desenvolvidos para atender as mais severas condições de 

operação.
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FUSOS DE ABERTURA DA RAMA
Dry Moly
É um lubrificante seco à base de bissulfeto de molibdênio coloidal disperso num agente de 
aderência.
Quando aplicado às superfícies, forma uma película fina, aderente, uniforme e altamente 
lubrificante que impede emperramentos, arranhões e agarramentos.

Uniforce-Ultra
Desengraxante solúvel de múltiplas aplicações para limpeza de todo tipo de superfície que 
suporte água. Eficiente, econômico e seguro. Sua formulação especial foi desenvolvida para 
remoção de todo tipo de resíduo. Uniforme-Ultra não ataca metais, plásticos, borrachas, vidros, 
tintas ou vernizes. Sua ação é rápida e muito eficiente na remoção da fuligem, óleo, graxa e pó. 
Uniforce-Ultra não interfere no tratamento dos  efluentes.

ENGRENAGENS ABERTAS
Rocol Tufgear – Rocol Open Gear Spray
Graxa aderente para engrenagem aberta.
É uma graxa semi-sintética à base de óleos de alta viscosidade e aditivos EP (extrema pressão).
Foi desenvolvida visando a aplicação em grandes engrenagens sujeitas a cargas elevadíssimas.
É recomendada para aplicação em engrenagens de grandes diâmetros (superiores a 1 m) e 
expostas a forte lavagem por água.

COMPRESSORES
Rocol FHC (32/46/68/100/150)
Óleos sintéticos, indicados para lubrificação de todos os tipos de compressores de ar, reduzindo o 
consumo de lubrificante e a manutenção, ampliando os períodos de troca.

DESENGRAXANTE
Arclean
É uma composição de solventes atóxicos, biodegradáveis, não emulsionáveis, de ação sinérgica e 
altamente eficiente. Substitui com vantagem operacional aos derivados de petróleo, tais como: 
querosene, aguarrás, thinner, gasolina, solventes clorados, etc. Não é corrosivo, não deixa 
manchas e possui volatilidade controlada. É muito útil na remoção de tintas gráficas, asfalto, 
carvão, incrustações, limpeza de equipamentos gráficos e industriais, rolamentos, chassis, 
engrenagem, etc. Não contém solventes clorados. Isento de benzeno, tolueno, xileno, fenol, etc.
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MARCADORES INDUSTRIAIS
Dykem Brite-Mark
Marcador industrial de uso geral para todo o tipo de superfície, com tinta de secagem rápida e 
alta resistência a ambientes externos. A película não descasca ou descolore. 

Ideal para identificação permanente de peças estocadas em montagens, identificação de 
ferramentas ou ainda durante o processo de fabricação de máquinas e equipamentos diversos.

• Marcação permanente em borrachas, plásticos, vidros, concreto, tecidos, madeira, vinil e 
outros materiais;
• Pontas substituíveis que asseguram a utilização total do conteúdo do marcador;
• Sistema de acionamento de tinta por válvula que previne o ressecamento das pontas e evita 
vazamentos;
• Corpo rígido em alumínio que não deforma;
• Tempo normal de secagem: 25 a 35 segundos.

REPELENTE DE UMIDADE COM PELÍCULA NÃO OLEOSA
LPS 1
LPS1 é um repelente de umidade com película não oleosa especialmente formulado para 
proporcionar um fino e seco filme lubrificante, extremamente penetrante mesmo nas mais 
diminutas fendas e orifícios, evita aderência e acumulo de óleo, poeira e sujeira.

LIMPADOR DE CONTATO ELÉTRICO
LPS no Flash
Produto não inflamável de evaporação rápida que limpa e desengraxa sem deixar resíduos. 
Especialmente desenvolvido para limpeza de peças elétricas e eletrônicas assim como outros 
tipos de mecanismos de precisão. LPS no Flahs não contem CFC, contém HCFC 141 b que é 85% 
menos agressivo á camada de ozônio quando comparado ao CFC 113.
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200g 4kg

GEL PARA LIMPEZA DE MÃOS
ITW Biogel
ITW BIOGEL é indicado para limpeza de óleos, graxas, tintas, gorduras e resíduos em geral 
aderidos na pele. Ideal em todos os tipos de indústrias, com as opções com e sem odor, isento  de 
solventes e de agentes cáusticos.

O produto contém microesferas de polietileno, um abrasivo não mineral, que auxilia na limpeza 
das mãos e não causa entupimento nas tubulações de água.

É um produto testado dermatologicamente e notificado na Anvisa, indicado para o segmento 
alimentício, além de possuir os laudos de biodegradabilidade e não irritação cutânea.

• Eficiente válvula dosadora;
• Econômico;
• Economiza água;
• Não agride a pele;
• Evita contaminação;
• Odor cítrico agradável ou na versão sem odor;
• Não entope esgotos;
• Lavagem à seco, sem o uso de água;
• Embalagens disponíveis em frascos de 200g, 1kg e 4kg.

TOALHAS DE LIMPEZA
SCRUBS
SCRUBS® Toalhas de Limpeza combinam uma avançada fórmula de limpeza com uma toalha com 
dupla textura, resistente, para a limpeza de mãos e superfícies em qualquer lugar e em qualquer 
tempo.

A textura de Scrubs previne que a sujeira removida retorne para as mãos ou superfícies já limpas. 
O uso de Sbrubs deixa as mãos limpas, sem resíduos pegajosos e tudo isso sem necessidade de 
enxágue.
  Fragrância cítrica de limpeza;
  Poder avançado de limpeza;
  Para uso nas mãos e em superfícies;
  Sem resíduos grudentos;
  Sem sabão, sem água e sem problemas.
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www.smierveda.com.br

Blumenau/SC - Matriz
Fone: 47-3037-4545

smierveda@smierveda.com.br
Rua Engenheiro Udo Deeke, 925

Bairro Salto do Norte

Criciúma/SC - Filial
Fone: 48-3045-9500

criciuma@smierveda.com.br
Rodovia Luiz Rosso, 1025
Bairro Bosque do Repouso

Joinville/SC - Filial
Fone: 47-3027-9500

comercial.joinville@smierveda.com.br
Rua Dona Francisca, 4322

Bairro Santo Antônio
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