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Características do óleo do Grupo II:  

Um produto superior
Os óleos básicos Grupo II da Lwart Soluções Ambientais são uma linha de 
produtos desenvolvida para oferecer alternativas de elevado desempenho 
para a indústria de lubrificantes através de um amplo portfólio de 
especificações que atende aos mais exigentes requisitos de mercado.

Possuímos a única planta de hidrotratamento de básicos da América 
Latina e a maior linha de produção de GII a partir de rerrefino do mundo.

Nossa produção de óleos básicos Grupo II é pioneira no Brasil, e só é 
possível através de um processo de alta eficiência e estabilidade que eleva 
a pureza e promove a reestruturação do óleo a nível molecular.

Assim, conseguimos fechar o ciclo de vida do produto - da coleta ao 
rerrefino - com chave de ouro, devolvendo ao mercado um produto tão 
bom quanto o orginalmente utilizado. O planeta agradece!

ALTA
PUREZA

ESTABILIDADE
À OXIDAÇÃO

ESTABILIDADE
TÉRMICA

BAIXO TEOR 
DE ENXOFRE

BAIXO TEOR DE 
AROMÁTICOS

BAIXA 
VOLATILIDADE



Controle de qualidade 

A Lwart possui um Centro de Tecnologia especializado, 
com equipamentos de ponta e pesquisadores capacitados 
para assegurar a qualidade, estabilidade e desempenho 
dos seus processos e produtos.

Padrão Lwart de excelência

Garantia de abastecimento: somos os únicos produtores nacionais. 
Mais segurança no caminho da nossa planta até os nossos clientes.

Flexibilidade e segurança na entrega: frota própria e rastreada, o 
que garante agilidade e transparência.

Economia de tempo e dinheiro: nossos óleos básicos já possuem 
as principais aprovações importantes para o mercado.

Versatilidade de aplicações

Os óleos desse tipo possuem alto desempenho, podendo 
ser usados em diversos segmentos industriais como 
lubrificantes automotivos, alimentícios, óleos isolantes, 
adjuvantes agrícolas, entre outras aplicações. 

Seja parte desse ciclo! 

Quando você escolhe a Lwart Soluções Ambientais para a coleta do óleo 
usado ou compra produtos provenientes do rerrefino torna-se parte de um 
ciclo virtuoso que contribui para o desenvolvimento sustentável do País e a 
preservação da natureza. Venha fazer parte! 

Em tempos em que a consciência ambiental está tão destacada, 
é um orgulho oferecer um produto excelente, a partir de um 
resíduo que poderia contaminar o meio ambiente.
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Conheça nossas
soluções em lwart.com.br
Entre em contato
comercial@lwart.com.br

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.


