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Designação Pasta lubrificante e de montagem.

Benefícios para a sua 
aplicação

Baixos custos de lubrificação inicial e relubrificação devido à sua vida útil estendida e a resistência à água e aos meios.

Boa proteção ao desgaste e a corrosão reduzindo as forças de montagem e torques dos parafusos, prevenindo a tribocorrosão e a 
corrosão de atrito causada por vibrações.

Alta capacidade de carga permitindo forças de aperto constantes e consequentemente assegurando adequadamente a fixação de ferra-
mentas e peças que trabalham em placas de máquinas ferramentas.

Descrição
ALTEMP Q NB 50 é uma pasta lubrificante de cor branca/bege contendo óleo de base mineral, sabão complexo de bário e lubrificantes sóli-
dos inorgânicos.  Além da sua aplicação como pasta universal de montagem, este produto oferece benefícios especialmente nos pontos de
atrito com pequenos ou mínimos movimentos sob altas cargas estáticas ou dinâmicas.

Aplicação

ALTEMP Q NB 50 pode ser utilizada para montagem de pontos de atrito, por ex. molas ou buchas bipartidas e montagens com folga, por ex. 
assento de rolamentos, guias perfiladas, etc. 
O produto provou particularmente sucesso na lubrificação de placas de fixação. Alta precisão e forças de apertos constantes são requisitos 
essenciais nas placas. Qualquer decréscimo da força de aperto pode causar perda da ferramenta ou da peça que está sendo trabalhada.
ALTEMP Q NB 50 melhora as propriedades de deslizamento dos componentes das placas de fixação permitindo forças de aperto constantes 
e pode ser usada em todos os tipos de placas, tais como excêntricas, came ou espiral. Previne o stick-slip e protege contra a tribocorrosão 
e a corrosão de atrito em componentes montados com interferência ou folga. Além disso, ALTEMP Q NB 50 é resistente à água e aos meios 
agressivos, como por ex. agentes de corte e de refrigeração.

Notas de aplicação
Limpar e desengraxar as superfícies completamente. Aplicar a pasta em camada fina e uniforme por meio de um pincel ou tecido não fibroso 
(não esfregar). ALTEMP Q NB 50 Spray pode ser utilizado para facilitar a aplicação.

ALTEMP Q NB 50

Embalagens ALTEMP Q NB 50 ALTEMP Q NB 50 Spray

Tubo PE 80 g preto + -

Cartucho PE 600 g + -

Lata 750 g + -

Balde 30 kg + -

Lata Aerosol metálica 400 ml - +

Dados do produto ALTEMP Q NB 50 ALTEMP Q NB 50 Spray

Número do Artigo 005011 081038

Temperatura inferior de serviço -15 °C / 5 °F -15 °C / 5 °F

Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F 150 °C / 302 °F

Composição química lubrificante sólido lubrificante sólido

Composição química, espessante sabão complexo de bário sabão complexo de bário

Composição química, tipo de óleo óleo mineral óleo mineral
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ALTEMP Q NB 50

Dados do produto ALTEMP Q NB 50 ALTEMP Q NB 50 Spray

Textura quase homogêneo quase homogêneo

Textura fibroso (masc.) fibrosa (fem.) fibroso (masc.) fibrosa (fem.)

Cor branco branco

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 250 x 0,1 mm 250 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 270 x 0,1 mm 270 x 0,1 mm

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM
D 7042, 40 °C

aprox. 46 mm²/s aprox. 46 mm²/s

Corrosão ao cobre, DIN 51811, (massa), 24h/100 °C 1 - 100 grau de corrosão 1 - 100 grau de corrosão

Propriedades inibidoras de corrosão das massas, DIN 51802, (SKFEMCOR), du-
ração do teste: 1 semana, água destilada

<= 1 grau de corrosão <= 1 grau de corrosão

Teste de Four-Ball, carga de soldagem, DIN 51350 pt. 04 >= 4 000 N >= 4 000 N

Viscosidade dinâmica aparente a 25 °C, taxa de cisalhamento 300 s-1,
equipamento: viscosímetro rotacional, valor limite inferior

7 000 mPas 7 000 mPas

Viscosidade dinâmica aparente a 25 °C, taxa de cisalhamento 300 s-1,
equipamento: viscosímetro rotacional, valor limite superior

13 000 mPas 13 000 mPas

Vida útil mínima - na embalagem original fechada, em local seco e livre da
formação de gelo

24 Meses 24 Meses


