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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

GulfSea Superbear 3006 é o lubrificante de qualidade premium, criado 
para cruzeta de motores marítimos modernos de baixa velocidade 
incluindo os que utilizam óleo  do sistema de arrefecimento do pistão, 
e sistemas hidráulicos comuns. Este óleo é formado a partir de óleos 
básicos parafínicos de alta qualidade com tecnologia de ponta para 
fornecer estabilidade térmica, resistência à oxidação e antidesgaste. 
Tem alcalinidade para neutralizar os ácidos fracos e fortes que podem 
entrar no cárter resultante dos processos de combustão e de enxofre 
no combustível. Este óleo está disponível no grau de viscosidade SAE 
30 com um TBN de 6. 
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO 
 

 Recomendado para a lubrificação de cárter nos últimos motores 
marinhos cruzeta de baixa velocidade incluindo os que utilizam 
óleo no sistema de arrefecimento do êmbolo e sistemas 
hidráulicos. 
 

ATRIBUTOS 
 

 Excelente estabilidade termo-oxidativa, retarda a degradação do 
óleo e facilita o arrefecimento 

 Melhor detergência mantendo o cárter limpo 
 Características superiores na separação de água que resultam em 

operações sem problemas 
 Inibidores de ferrugem especiais protegendo as superfícies contra 

a corrosão 
 BN adequada garantindo a proteção contra os produtos da 

combustão 
 Boa capacidade de suportar cargas reduzindo o desgaste.  

 
ANALISÉS TÍPICAS 
ENSAIOS UNIDADE MÉTODO 

ASTM 
GULFSEA 
SUPERBEAR 3006  

Grau SAE ----- ----- 30 
Viscosidade a 100 °C cSt D-445 10,5 – 12 

Índice de Viscosidade (Mín.) ----- D-2270 95 
Ponto de Fulgor (Mín.) ºC D-92 215 
Ponto de Fluidez (Máx.) °C D-97 -6 
Número de Base Total mg KOH/g D-2896 5,7- 6,6 
Densidade a 15°C kg/l D-1298 0,889 

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos 
de valores de produção. 

 

 

 

 

 

 

 
EMBALAGEM 

Comercializado em tambor 200ℓ e container 1000ℓ e granel. 

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA  
Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, 
comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você 
poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do 
produto. Solicitar através do 0800 70 30 990. 
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