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Designação Massa de longa duração para altas temperaturas

Benefícios para a sua 
aplicação

Maior disponibilidade dos equipamentos e redução da necessidade de manutenção:
- em temperaturas muito elevadas de serviço de até 260°C;
– sob a influência de meios agressivos e vapores;
– onde outros lubrificantes podem afetar componentes plásticos sensíveis;

Eficácia comprovada durante muitos anos em numerosos setores industriais e componentes:
- graças aos óleos base da BARRIERTA, que foram desenvolvidos especialmente para assegurar estabilidade de longa duração;
– apoiada por numerosas homologações e recomendações para muitas aplicações;
– quatro classes de consistência cobrem uma grande variedade de aplicações;

Seus requisitos
-
Nossa solução

BARRIERTA é a marca mais antiga de alta qualidade européia de lubrificantes para altas temperaturas à base de óleo poliéter perfluorado 
(PFPE). Atualmente a marca BARRIERTA é em muitos casos considerada sinônimo de elevada estabilidade de longa duração e resistência 
térmica. As matérias-primas específicas e o aperfeiçoamento contínuo tem feito com que as massas BARRIERTA sejam a primeira escolha 
de lubrificação de especialistas em vários setores ao redor do mundo.
A série de massas de longa duração BARRIERTA L 55/0-3 oferecem resistência a altas temperaturas e a meios agressivos além de compat-
ibilidade com plásticos e elastômeros.
BARRIERTA L 55/0-3 possuem registro NSF H1 e portanto cumprem com FDA 21 CFR § 178.3570. Os lubrificantes foram desenvolvidos para 
contato acidental com produtos e materiais de embalagens nas indústrias de processamento de alimentos, cosméticos, farmacêutica ou 
ração animal. O uso de BARRIERTA L 55/0-3 pode contribuir para o aumento da confiabilidade do processo de produção. Entretanto
recomendamos realizar análises adicionais de risco, ex. HACCP.

Aplicação

Rolamentos e mancais lisos expostos a altas temperaturas
Uma das qualidades bem conhecidas da série BARRIERTA é a adequação dos produtos para a lubrificação de rolamentos e guias operando 
sob temperaturas extremas. A baixa taxa de evaporação permite longa vida útil da massa e consequentemente longos intervalos de relu-
brificação.
Aplicações típicas incluem:
– instalações transportadoras (rolos de rodagem e de reenvio);
– carros de fornos de recozimento;
– rolamentos de calandras;
– rolamentos de ventiladores;
– rolamentos de correntes em instalações estiradoras de filme plástico.

BARRIERTA L 55/2 é o tipo mais utilizado para a lubrificação inicial e de longa duração.
Para a relubrificação consistências mais suaves, NLGI 1 ou menores são recomendadas.

Pontos de fricção expostos a meios agressivos
As massas BARRIERTA L 55 oferecem longos períodos de serviço mesmo quando expostas a qualquer número de meios agressivos tais 
como soluções ácidas concentradas, alcalinas, solventes orgânicos ou gases.
As massas BARRIERTA L 55/2 e BARRIERTA L 55/3 oferecem excelentes propriedades de vedação e de aderência que faz com que sejam 
adequadas para aplicações em: 
– válvulas, registros e instalações, por exemplo, na indústria química;
– componentes pneumáticos;
– indicadores de nível (ex. para gasolina ou químicos);
– juntas (estáticas, dinâmicas);
– Instalações de extração.

BARRIERTA L 55
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BARRIERTA L 55

Aplicação

Indústria alimentícia e farmacêutica
Todas as massas BARRIERTA L 55 possuem registro NSF H1 e portanto está em conformidade com FDA 21 CFR § 178.3570. O certificado 
adicional conforme a norma ISO 21469 cumpre com os requisitos de higiene na sua planta de produção. 
Os Lubrificantes especiais de cor branca BARRIERTA podem portanto serem utilizados em pontos de fricção onde o contato ocasional com 
produtos alimentícios não pode ser descartado por razões técnicas, por ex. rolamentos, mancais lisos e guias sujeitos a altas cargas térmicas 
em:
– máquinas automáticas de panificação.
– instalações de cozimento ou resfriamento.
– instalações transportadoras.

Pontos de fricção plástico-plástico
As massas BARRIERTA L 55 – independente do grau NLGI – são neutras frente a maioria dos materiais plásticos. Resultados de testes perti-
nentes com fluorelastômeros podem ser encontrados no verso.
Recomendamos testar a compatibilidade do lubrificante com os materiais utilizados antes da aplicação em série.

Notas de Aplicação

Para se obter uma ótima lubrificação recomendamos limpar os pontos de fricção com white spirit 180/210 e depois com Klüberalfa XZ 3-1, 
antes de cada aplicação inicial. Em seguida soprar com ar comprimido limpo e seco ou com ar quente para eliminar completamente os 
resíduos do solvente. Os pontos de aplicação devem estar livres de óleo, transpiração e partículas contaminantes antes da lubrificação inicial.
Por favor contacte a equipa técnica de vendas para detalhes sobre a “melhor prática” com os lubrificantes BARRIERTA L 55 para alcançar 
longos períodos de serviço e altas performances.

Embalagens BARRIERTA L 55/0 BARRIERTA L 55/1 BARRIERTA L 55/2 BARRIERTA L 55/3

Lata 1 kg + + + +

Cartucho PE 800 g + + + +

Balde de aço 10 kg + + + +

Dados do produto BARRIERTA L 55/0 BARRIERTA L 55/1 BARRIERTA L 55/2 BARRIERTA L 55/3

Número do Artigo 090035 090042 090013 090014

Registro NSF-H1 129 523 129 561 129 400 129 562

Composição química, tipo de óleo PFPE PFPE PFPE PFPE

Composição química, lubrificante sólido PTFE PTFE PTFE PTFE

Temperatura inferior de serviço -40 °C / -40 °F 40 °C / -40 °F -40 °C / -40 °F -30 °C / -22 °F

Temperatura superior de serviço 260 °C / 500 °F 260 °C / 500 °F 260 °C / 500 °F 260 °C / 500 °F

Cor branco branco branco branco

Densidade a 20 °C
aprox. 1,95 g/

cm³
aprox. 1,95 g/

cm³
aprox. 1,96 g/

cm³
aprox. 1,96 g/

cm³

Grau NLGI, DIN 51818 0 1 2 3

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

3 500 mPas 4 000 mPas 8 000 mPas 11 000 mPas

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

5 500 mPas 8 000 mPas 1 12 000 mPas 1 17 000 mPas

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

aprox. 420 mm²/
s

aprox. 420 mm²/
s

aprox. 420 mm²/
s

aprox. 420 mm²/
s

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt 01/ASTM D-445/ASTM 
D 7042, 100 °C

aprox. 40 mm²/s aprox. 40 mm²/s aprox. 40 mm²/s aprox. 40 mm²/s

Propriedades inibidoras de corrosão das massas, DIN 51802, (SKF-EM-
COR), duração do teste: 1 semana, água destilada

<= 1 grau de
corrosão

<= 1 grau de
corrosão

<= 1 grau de
corrosão

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805, temperatura 
de teste: -30 °C

<= 1 400 mbar

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805, temperatura 
de teste: -40 °C

<= 1 400 mbar <= 1 600 mbar

Teste de Four-Ball, carga de soldagem, DIN 51350 pt.04 >= 6 000 N >= 7 000 N >= 8 000 N >= 8 000 N

Fator de rotação (n x dm)
aprox. 300 000

mm/min
aprox. 300 000

mm/min
aprox. 300 000

mm/min
aprox. 300 000

mm/min

Validade mínima – na embalagem original fechada, em local seco e livre 
da formação de gelo

60 Meses 60 Meses 60 Meses 60 Meses
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BARRIERTA L 55

Alteração 75 FKM 585 80 FKM 610 60 FVMQ 565

Tempo de exposição [h]/Temperatura de exposição [°C] 168 / 160 168 / 160 168 / 150

Volume [%] + 0,5 +0,5 - 0,3

Dureza (Shore A) - 1 - 1 - 2

Resistência a tração [%] + 15 + 15 - 16

Alongamento de ruptura g[%] - 11 - 11 - 10

Dados complementares: Resistência  a elastômeros fluorados

Recomendação de uso geral: Estático Dinâmico

Alteração de volume [%] -5 até +15 - 2 até + 5

Alteração de dureza Shore A - 10 até + 10 - 5 até + 5


