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Designação Massas amortecedoras e aderentes de média a alta viscosidade.

Descrição

CATENERA KSB 6, 8, 12 são massas amortecedoras adesivas à base de hidrocarboneto sintético, éster e óleo de parafina. Eles contêm 
silicato como espessante.
Nas indústrias alimentícias e farmacêuticas, pode ser preferencialmente usado para aplicações em que o contacto tecnicamente inevitável 
com o produto alimentar não pode ser excluído. 
O CATENERA KSB 8 é registrado na NSF H1 e, portanto, está em conformidade com o FDA 21 CFR § 178.3570. O lubrificante foi desenvolvido 
para contato acidental com produtos e materiais de embalagem nas indústrias de processamento de alimentos, cosméticos, farmacêutica 
ou de ração animal. O uso do CATENERA KSB 8 pode contribuir para aumentar a confiabilidade de seus processos de produção. No entanto, 
recomendamos a realização de uma análise de risco adicional, por exemplo, HACCP.

Aplicação

As massas CATENERA KSB são usadas para pontos de fricção que exigem alto amortecimento mecânico e boa adesão, por exemplo rola-
mentos de baixa velocidade e mancais de deslizamento, engrenagens pequenas, eixos roscados, oculares e binóculos. Eles estão disponíveis 
em três viscosidades de corte para cumprir diferentes exigências de aderência e de amortecimento. 
Para aplicações que exigem uma viscosidade de corte ainda mais alta, oferecemos massas Klübersynth RA.

Notas de Aplicação
Podem ser aplicadas com pincel, espátula, pistola de massa, sistemas de medição automáticos para pequenas quantidades, cartucho de 
massa e os sistemas usuais de medição. Devido às diferentes composições de elastômero e plástico, recomenda-se verificar a sua com-
patibilidade antes da aplicação em série.

CATENERA KSB 6, 8, 12

Embalagens CATENERA KSB 6 CATENERA KSB 8 CATENERA KSB 12

Lata 1 kg + + +

Balde 25kg + + +

Dados do produto CATENERA KSB 6 CATENERA KSB 8 CATENERA KSB 12

Número do Artigo 007002 007003 007004

Registro NSF-H1 113 755

Composição química, tipo de óleo
óleo de hidrocarboneto 

sintético
óleo mineral parafínico

óleo de hidrocarboneto 
sintético

Composição química, tipo de óleo óleo éster
óleo de hidrocarboneto 

sintético
óleo éster

Composição química, espessante silicato silicato silicato

Composição química, tipo de óleo Parafina. óleo mineral Esteröl Parafina. óleo mineral

Temperatura inferior de serviço -35 °C / -31 °F -30 °C / -22 °F -30 °C / -22 °F

Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F
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CATENERA KSB 6, 8, 12

Dados do produto CATENERA KSB 6 CATENERA KSB 8 CATENERA KSB 12

Espaço de cor Castanho Bege Bege

Textura Fibra longa Fibroso Fibroso

Textura Homogéneo Homogéneo Homogéneo

Aparência quase transparente quase transparente quase transparente

Densidade a 20ºC approx. 0.93 g/cm³ approx. 0.93 g/cm³ approx. 0.93 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 ° C, valor limite inferior 350 x 0.1 mm 260 x 0.1 mm 180 x 0.1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 ° C, valor limite superior 390 x 0.1 mm 300 x 0.1 mm 220 x 0.1 mm

Viscosidade de corte a 25 ° C, taxa de corte 300 s-1, equipamento:
viscosímetro rotacional, valor-limite mais baixo.

4 000 mPas 6 000 mPas 8 000 mPas

Viscosidade de corte a 25 ° C, taxa de corte 300 s-1, equipamento:
viscosímetro rotacional, valor-limite mais alto.

7 000 mPas 10 000 mPas 20 000 mPas

Prazo de validade mínimo a partir da data de fabricação - em local seco e isento 
de gelo e no recipiente original fechado, aprox.

18 meses 12 meses 18 meses


