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Para nós da Purilub, lubrificar é muito mais que aplicar o lubrificante correto, 

no lugar certo e na hora certa; 

Lubrificar para a Purilub é aumentar a disponibilidade dos equipamentos e sua 

produtividade, estender o tempo de operação de uma máquina e reduzir os 

intervalos de manutenção; 

Lubrificar é reduzir gastos com lubrificantes ao mesmo tempo em que se aumenta 

a sua confiabilidade; 

Avaliamos cada equipamento e desafiamos o 

status quo da lubrificação posta em prática! É 

notório que com o passar tempo as necessidades 

de lubrificação dos equipamentos mudam e, um 

grande erro que a maioria das empresas comete é 

manter o plano de lubrificação da máquina nova ad 

aeternum!  

Obs: Evidentemente que identificada a necessidade de alteração do plano de lubrificação, a 

decisão de altera-lo só é tomada em conjunto com o cliente e, se necessário, com o fabricante do 

equipamento. 

Nossos profissionais organizam e fazem a gestão do almoxarifado – melhoram seu 

layout, identificam fluídos e graxas lubrificantes, filtros e equipamentos em geral. 

Propõem adição de aparelhos e equipamentos que visam melhorar a performance 

da equipe e redução de custos. 

 

Nosso trabalho é o de assegurar tranquilidade aos nossos clientes e garantir que 

tudo está ocorrendo ao menor custo possível, sem desperdícios e riscos. 

Uma vez chamados a prestar serviços de lubrificação, encaminhamos um técnico, 

devidamente credenciado, para fazer as avaliações e medições, antes de 

apresentarmos qualquer plano de serviço. 

 

PURILUB: 

Atuando no mercado de purificação de lubrificantes, há 

mais de 25 anos, onde é referência, passou a executar 

serviços de gestão de lubrificantes e rotinas de lubrificação 

em função da demanda de alguns clientes. 

Reconhece que o mercado conta com excelentes prestadores 

de serviços e seu grande diferencial é a sinergia que há 

entre as suas atividades, além é claro, de seu 

profissionalismo e foco em redução de custos e 

aumento de rentabilidade para os clientes.  

  


