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QUINTOLUBRIC® 702-46 RD 
HIDRÁULICO RESISTENTE AO FOGO TIPO “ÁGUA GLICOL”  
 BOLETIM TÉCNICO     

 
BENEFÍCIOS 

» Superior proteção anticorrosiva fase 
líquida e vapor  

» Alto índice de viscosidade 

 

 

APLICAÇÕES 

 
QUINTOLUBRIC® 702-46 RD é um fluido 
hidráulico premium com base água glicol, 
formulado para atender aos atuais 
equipamentos hidráulicos em que são 
necessário fluidos resistentes ao fogo. 
 
QUINTOLUBRIC® 702-46 RD contém 
quantidade suficiente de água para 
evitara ignição que pode ocorrer em 
sistemas hidráulicos que operam sob 
pressão elevada através de rupturas 
repentinas de linha ou contato do fluido 
com uma fonte de alta temperatura e 
aditivos que fornecem lubrificação e 
proteção conterá a corrosão. 
 
QUINTOLUBRIC® 702-46 RD oferece 
elevado índice de viscosidade, baixo 
ponto de fluidez, excelente transferência 
de calor e ação antiespumante.  Estas 
propriedades, juntamente com o aditivo 
antidesgaste prolongam a vida útil da 
bomba em sistemas que operam sob altas 
pressões ou sobrecarregados. 

 
 
 
 
 

» Excelente estabilidade ao 
cisalhamento 

»  Excelente estabilidade térmica e 
hidrolítica 

 

 
           COMPATIBILIDADE  
  

QUINTOLUBRIC® 702-46 RD é compatível 
com a     maioria dos fluido base água glicol. 
É sugerido que quaisquer sistemas que 
utilizem outro fluido similar seja coletada 
uma amostra e testado pelo nosso 
laboratório para se determinar a 
necessidade de possíveis correções. 

QUINTOLUBRIC® 702-46 RD não é 
compatível com fluido com base óleo 
mineral, emulsões água/óleo, sintéticos ou 
fluidos de base ésteres. 
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Antes de utilizar este produto, consulte a FISPQ para instruções sobre o manuseio seguro e questões ambientais. Estas informações de segurança de produto são fornecidas para 
ajudar nossos clientes na avaliação de conformidade com os regulamentos de segurança, saúde e ambiental. As informações contidas neste documento são baseadas em nossos 
dados que acreditamos serem exatos. Porém, nenhuma garantia de comercialização, adequação para uso ou qualquer outra garantia é expressa ou implícita sobre a precisão destes 
dados, dos resultados a serem obtido do seu uso ou os perigos relacionados com a utilização do produto. Uma vez que a utilização deste produto está sob o controle exclusivo do 
usuário, é obrigação do usuário determinar as condições para o uso seguro do produto. Tais condições devem cumprir os regulamentos referentes ao produto. A Quaker não assume 
nenhuma responsabilidade por qualquer prejuízo ou dano, direta ou indiretamente, resultante da utilização deste produto, a menos que tais danos sejam atribuídos à negligência da 
Quaker. 087427-01-março/2016 

 
 
 

 
QUINTOLUBRIC® 702-46 RD 
 

      HIDRÁULICO RESISTENTE AO FOGO TIPO “ÁGUA GLICOL”  
 BOLETIM TÉCNICO  

 
ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO 

 
» Estocagem: Local coberto. Temperatura 

de 4 a 40ºC. Manter as embalagens 
fechadas. Proteger a etiqueta de 
identificação do produto que contém 
informações importantes caso seja 
necessário a rastreabilidade do material. 
A QUAKER® fornece este produto em 
embalagens de 20, 200 e 1.000 L. 

» Segurança: QUINTOLUBRIC® 702-46 RD 
não apresenta problemas ou perigos de 
segurança quando utilizado como 
recomendado. Hábitos de higiene 
industrial e pessoal devem ser mantidos 
pelo usuário. Consulte a FISPQ para 
instruções de manuseio do produto. 

» Descarte: O produto deve ser descartado 
atendendo as legislações governamentais 
do meio ambiente e, as embalagens 
usadas, manipuladas por empresas 
reconhecidas e autorizadas por órgãos do 
governo. 

TINTAS E REVESTIMENTOS  

Muitas tintas e revestimentos 
convencionais que são comumente 
usados em poços e reservatórios são 
solúveis em fluidos com base glicol água e 
poderão contaminar o fluido hidráulico. 
Todo o material deste tipo deve ser 
removido antes da introdução de fluidos 
água/glicol no sistema. Há um número de 
revestimentos que são compatíveis com 
fluidos água glicóis e estão disponíveis a 
partir de principais fabricantes. 
 
 
 

MANUTENÇÃO DO FLUIDO 

 
Antes da embalagem este produto é filtrado em 
5 mícrons, para garantir um ótimo desempenho 
em servo sistemas. Filtração em 3 mícron está 
disponível mediante pedido e por um custo 
adicional. Entre em contato com seu 
representante Quaker® para mais informações 

 
 
PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

PROPRIEDADES VALORES TÍPICOS 

Cor  vermelho 

Aparência líquido límpido 

Densidade a 
25ºC (g/cm3) 

1,080 

Viscosidade cSt 
a 40ºC (mm2/s) 

43,0 

Índice de 
viscosidade 

220 

pH concentrado 9,50 

Ponto de fluidez 
(ºC) 

- 34 

Ponto de fulgor 
(ºC) 

Não tem 

Ponto de 
inflamação (ºC) 

não tem 

Reserva alcalina 150 - 180 

Teor de água (%) 40 

Pump test, mg 
wear 

< 50 
  

 


