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Designação Massa multiuso

Benefícios para a sua 
aplicação

Massa especial para uma variedade de aplicações.

Bom comportamento em baixa temperatura.

Excelentes propriedades de proteção contra corrosão.

Resistente à oxidação.

Descrição
A CENTOPLEX HO é uma massa lubrificante saponificada a lítio à base de óleo mineral para uma ampla gama de aplicações.
É resistente à oxidação, possui um comportamento muito bom a baixas temperaturas e protege bem contra a corrosão.

Aplicação

O CENTOPLEX HO é utilizado para a lubrificação de engrenagens helicoidais e para pequenas engrenagens de baixa potência.
Também pode ser usado em rolamentos bem vedados e mancais de deslizamento com baixa folga interna e operando em altas veloci-
dades.
É utilizado CENTOPLEX HO, p. em acionamentos de portas de garagem, mancais lisos em eixos telescópicos, molas de lâmina em veículos 
ferroviários e como massa multiuso em camiões, veículos de construção, veículos especiais e agrícolas.

Notas de aplicação
CENTOPLEX HO pode ser aplicado com pistola de massa, pincel ou espátula. Para o CENTOPLEX HO, recomendamos uma faixa de tem-
peratura de serviço entre -30 e 100 ° C, dependendo da estrutura do lubrificante, uso pretendido e técnica de aplicação.

CENTOPLEX H0 

Embalagens CENTOPLEX H0

Lata 1 kg +

Balde 25 kg +

Tambor 180 kg +

Dados do produto CENTOPLEX H0

Número do Artigo 020011

Textura Homogénea

Textura Fibrosa

Espaço de Cor Castanho

Desnsidade a 20ºC aprox. 0.88 g/cm³

Classe NLGI, DIN 51818 0

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 ° C, valor limite inferior 355 x 0.1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 ° C, valor limite superior 385 x 0.1 mm

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

aprox. 100 mm2/s
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CENTOPLEX H0 

Dados do produto CENTOPLEX H0

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

aprox. 10 mm2/s

Propriedades de inibição de corrosão de massas lubrificantes, DIN 51802 
(SKF-EMCOR), duração do teste: 1 semana, água destilada

<= 1 grau de corrosão

Informações do produto CENTOPLEX H0

Pressão de fluxo de massas lubrificantes, DIN 51805-2, temperatura de teste: 
-30 ° C

<= 1 400 mbar

Ponto de queda, DIN ISO 2176, IP 396 >= 170ºC

Fator de velocidade (n x dm) aprox. 500 000 mm/min

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

24 meses


