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Óleo mineral isolante
de alta pureza e durabilidade



O LW|Volt é um óleo isolante mineral que atende aos mais 
rigorosos requisitos de qualidade do setor elétrico com uma 
pureza sem igual e um grande diferencial: a sustentabilidade, 
pois tem origem em uma alta tecnologia de rerrefino.

Tecnologia de transformação molecular

Conhece o hidrotratamento? Esse processo da Lwart 
proporciona as condições ideais para a transformação do 
óleo, resultando na purificação, remoção de enxofre e na 
quebra de insaturações nas moléculas. O resultado? 
Um óleo superior em tudo!

Alta performance, 
segurança e 
sustentabilidade 



EXCELENTE 
ESTABILIDADE À 
OXIDAÇÃO

VISCOSIDADE IDEAL PARA 
PROPORCIONAR TROCAS 
TÉRMICAS EFICIENTES

É UM ÓLEO NOVO, LIVRE 
DE CONTAMINANTES 
MESMO EM NÍVEL 
MOLECULAR

TRAZ SEGURANÇA 
PARA APLICAÇÕES EM 
SISTEMAS DE ALTO 
PADRÃO DE EXIGÊNCIA 
EM DESEMPENHO

Um produto 100% eficiente 

O LW|Volt foi desenvolvido para ser usado em transformadores e reatores elétricos de 
baixas até altas tensões, disjuntores e painéis elétricos nas mais diversas condições 
de funcionamento, clima e design construtivo. Sua durabilidade superior proporciona 
proteção extra e maior segurança para equipamentos e sistemas onde é aplicado.
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Lwart Soluções Ambientais: 
muito além do óleo

Nós acreditamos que a preservação do 
planeta é uma responsabilidade de todos. 
Por isso, nossa atuação é baseada nos 
conceitos da economia circular: coletar, destinar 
e transformar recursos naturais finitos e lhes 
dar vida nova! 

Em 2020 ampliamos nossa área de atuação na 
logística reversa, passando a coletar, destinar 
e transformar plásticos, filtros e estopas*, entre 
outros. Assim nasceu nosso novo nome: 
Lwart Soluções Ambientais.

Conte com a gente e ajude a conscientizar 
seu cliente da importância de destinar 
corretamente seus resíduos.

Conheça nossas
soluções em lwart.com.br
Entre em contato
comercial@lwart.com.br


