
para melhor performance 
do seu negócio

Expertise mundial



O que é o 
programa 
LubeWatch®?
O programa de Monitoramento de Óleos LubeWatch 
é uma ferramenta de diagnóstico e de suporte aos programas 
de Manutenção Preventiva que utiliza análises de óleo usado 
para avaliar as condições do lubrificante e, monitorar 
os equipamentos em todos os tipos de aplicação - móveis 
e industriais.

Reduzir tempo 
de paradas não 
programadas dos 
equipamentos 

Saber exatamente 
o que está 
acontecendo dentro 
dos equipamentos 
e veículos

Evitar a quebra de 
equipamentos e 
desgaste excessivo 
de componentes, 
identificando os 
problemas em 
estágio inicial

LubeWatch® faz com que você reduza o seu custo de operação!

+ =
Análise 

de qualidade
Especialistas

ICONIC
Maior performance

para o seu equipamento
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No site, você pode cadastrar amostras, ter acesso aos resultados das 
análises e acessar diversas informações sobre o status de lubrificação de 
seus equipamentos, tudo de forma simples e intuitiva. Estes resultados 
também são oferecidos em espanhol e inglês.

Benefícios

Através do link canalcliente.iconiclubrificantes.com.br, 
os resultados das análises LubeWatch® podem ser 
acessados pelo computador, tablet ou através do celular. 
Tudo de forma simples e intuitiva!

Identificar pequenos problemas antes 
que se tornem grandes falhas
É possível monitorar as tendências de desgaste e de contaminação 
para ajudar a prevenir falhas catastróficas.

Otimizar os intervalos de drenagem 
Realizando trocas de óleo de acordo com os resultados 
das análises e reduzindo custos desnecessários com 
mão-de-obra e maior disponibilidade do equipamento.

Prolongar a vida útil dos equipamentos
O Monitoramento da limpeza dos sistemas ajuda a reduzir 
os custos de reparo e substituição, contribuindo para manter 
os equipamentos em operação por mais tempo. 

Maximizar a confiabilidade dos ativos 
Planejando o tempo de inatividade de acordo com a sua 
programação de manutenção, ajudando a minimizar paradas 
não previstas.

Análises de alta qualidade
O Programa de Monitoramento de Óleos LubeWatch® 
utiliza laboratórios credenciados pelo INMETRO na norma 
ISO 17025. Este é o mais alto nível que pode ser alcançado 
por laboratórios de análises.

Os resultados recebidos são:

O que pode ser visualizado:

Tenha total controle 
de suas análises

Cadastro 
de amostras.

Resultados 
das análises.

Acessar uma infinidade 
de informações sobre 

o status de lubrificação 
de seus equipamentos.

Precisos Confiáveis Repetíveis Rastreáveis
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Aumente o 
desempenho 
de seus 
equipamentos 
com nossas 
analises. 
Tempo para publicação dos resultados 
das análises, que pode variar de acordo com o 
pacote da análise selecionado: Até 5 dias úteis 
após a chegada da amostra ao laboratório

Os relatórios de análise permitem 
que você use os dados para promover 
uma mudança positiva em suas práticas 
de manutenção diária.

Foco em ações corretivas naqueles 
equipamentos onde os resultados 
das análises foram críticos ou 
condenatórios;

Planos de amostragens atualizados 
e eficientes;

Influência nas futuras decisões 
de compra;

Extensão da vida útil e da 
confiabilidade dos equipamentos, 
aumentando seu tempo de 
operação e proporcionando 
economia de recursos. 
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Coletas de amostras
As amostras deverão ser coletadas enquanto o equipamento estiver em 
operação ou imediatamente após sua parada (enquanto o sistema ainda 
estiver na temperatura de operação) para que os metais de desgaste e 
contaminantes não precipitem e se depositem no fundo dos reservatórios.

Reduza seus custos 
com um plano de 
lubrificação correto! 
Para definir a frequência de amostragem deve ser observado o nível crítico 
dos equipamentos e as condições operacionais de produção.

O trabalho do especialista do LubeWatch® é explicar os resultados dos 
ensaios e, se necessário, recomendar ações preventivas ou corretivas nos 
equipamentos.

Estas ações podem ser: 

Mudanças significativas 
no uso do lubrificante: 
substituição do lubrificante 
(troca), mudança nos períodos 
de troca, substituição 
completa do tipo de 
lubrificante, etc.

Ações corretivas na operação 
do equipamento: melhoria 
nos procedimentos de coleta 
de amostra, melhoria no 
sistema de filtragem, troca 
de componentes, etc.

Parada programada
para a coleta 

Envio do material 
para a ICONIC

Recebimento
e análise da amostra

Resultado disponível 
na plataforma 

LubeWatch. 

Um programa bem planejado
Ajuda a colocar seu plano de lubrificação no caminho certo 
para uma administração de baixo custo.
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Temos pacotes 
de análises exclusivos 
e customizados para 
o seu negócio!
Entre em contato conosco para conhecer a 
solução mais adequada para o seu negócio!



O LUBEWATCH® PODE AJUDAR SEU 
EQUIPAMENTO A FUNCIONAR MELHOR 

E POR MUITO MAIS TEMPO!

Saiba mais em:
www.iconiclubrificantes.com.br

Para saber mais sobre o LubeWatch®, fazer seu cadastro 
ou tirar dúvidas sobre o uso do programa, entre em contato.

Central de Suporte ao Cliente 
0800 703 2323


