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Designação Óleo para correntes a temperaturas elevadas.

Benefícios para a sua 
aplicação

Lubrificação eficaz inclusive a elevadas temperaturas de serviço.

Bom efeito regenerativo sobre o óleo usado.

Comportamento viscosidade-temperatura favorável; possibilita uma segura posta em marcha a frio.

Especial tendência em fluir assegura uma rápida formação da película lubrificante.

Graças à boa aderência não existe perigo de centrifugação.

Reduzida formação de resíduos por sua composição inteiramente sintética

Atua contra a acumulação de resíduos, encimagens e seus condensados nos pontos de fricção

Descrição

HOTEMP PLUS é um óleo sintético para correntes a elevadas temperaturas em máquinas têxteis e de elaboração de filme plásticos. Oferece 
uma lubrificação eficaz inclusive na temperatura de serviço e cargas elevadas. 
O bom comportamento de fluência deste produto assegura uma rápida formação da película lubrificante. 
A combinação de substancias ativas no HOTEMP PLUS proporcionam ao produto uma grande resistência a cargas e uma boa proteção
contra o desgaste. Os aditivos aderentes especiais impedem que o produto seja centrifugado do ponto de lubrificação.
HOTEMP PLUS atua contra o acumulo de resíduos, encimagens e seus condensados no ponto de fricção. A reduzida formação de resíduos 
de compostos sintéticos pode regenerar-se bem mediante óleo novo.

Aplicação

HOTEMP PLUS pode ser utilizado em todas as correntes de Ramas Tensoras lubrificadas a óleo, tais como:
- correntes de rolos;
– correntes ou pinças com rolamentos de esferas, em caso de uma lubrificação combinada rolamentos de esferas/articulações de correntes/
trilhos de deslizamento;
– correntes com trilhos de deslizamento e lubrificação de articulação de corrente/pivôs;
em Ramas igualadoras, planas, de piso, Secadores em curvas, vaporizadores em curva suspensa e instalações de acabamento.

Notas de Aplicação

HOTEMP PLUS pode ser aplicado mediante todos os tipos de bombas, pulverizadores e aparelhos dosificadores conhecidos. Os intervalos de 
lubrificação e as quantidades de lubrificante dependem do modelo da corrente, do tipo de lubrificação e das condições de serviço. A temper-
atura de mais de 180ºC rege como valor orientativo, um consumo de 1,5 a 2 ml por metro de corrente por turno de trabalho.

É aconselhável lubrificar as guias das correntes regularmente até uma vez por dia (conforme percurso e construção). Para pivôs de cor-
rentes com câmaras de óleo, a principio é suficiente uma lubrificação semanal em caso de serviço somente num turno. Aqui também rege 
o princípio: mais vale uma lubrificação dosificada diária (especialmente em caso de elevadas velocidades da corrente) que uma lubrificação 
espaçada ou excessiva.
As correntes com sistemas de lubrificação por pulverização deveriam ser atendidas uma vez por turno ou diariamente e com quantidades 
mínimas para manter os pontos de fricção umedecidos com óleo.
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HOTEMP +PLUS+

Dados do produto HOTEMP +PLUS+

Número do Artigo 002086

Composição química, tipo de óleo Óleo éster

Composição química, tipo de óleo Óleo de Hidrocarboneto Sintético

Temperatura Superior de Serviço 250ºC/482ºF

Aspeto Claro

Cor Verde

Densidade a 51757 ºC, (g/cm3) aprox. 0,95 g/cm3

Viscosidade cinemática, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 320 mm2/s

Viscosidade cinemática, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C aprox. 28 mm2/s

Índice de viscosidade, DIN ISO 2909 >= 110

Ponto de fulgor, DIN EN ISO 2592, Cleveland, aparelho de vaso aberto >= 220 °C

Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local seco e livre da 
formação de gelo. 60 Meses

Embalagens HOTEMP + PLUS +

Lata metálica 5L +

Lata metálica 20L +

Tambor Aço 200 L +


