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Designação Massas sintéticas para rolamentos e mancais planos

Benefícios para a sua 
aplicação

Longa duração de serviço quando expostas a água ou meio aquoso devido a espessante especial.

Muitos anos de sucesso de uso nas indústrias automotivas e de máquinas de construção.

Descrição

ISOFLEX TOPAS NB 52 e ISOFLEX NB 152 são massas para rolamentos e mancais planos à base de hidrocarboneto sintético e sabão com-
plexo de bário. O espessante especial de sabão de bário utilizado nas massas ISOFLEX TOPAS NB 52 e ISOFLEX NB 152 oferece boa capaci-
dade de carga assim como resistência à água e ao meio ao contrário de outros espessantes à base de sabão. Ambos os produtos mostram 
proteção contra corrosão assim como oxidação e estabilidade ao envelhecimento. O sabão complexo de bário Klüber é registrado conforme 
ELINCS e aprovado pela GASG (Global Automotive Stakeholders Group).
ISOFLEX TOPAS NB 152 pode ser utilizada num amplo campo de temperaturas de serviço de -40 ºC até 150 ºC. 
ISOFLEX TOPAS NB 52 é adequada para temperaturas de -50ºC até 120ºC e curtos picos de temperaturas de até 150ºC dependendo da 
aplicação, por ex. engrenagens fechadas.  

Aplicação

ISOFLEX TOPAS NB 52 é uma massa versátil para muitas aplicações, por ex:
- rolamento e mancais planos sujeitos a altas velocidades e cargas também para baixas temperaturas;
- flancos de dentes em engrenagens de precisão, por ex. engrenagens cônicas em fresadoras, atuadores eletromecânicos para válvulas;
- contatos elétricos e componentes para reduzir a inserção de forças.
Além disso, ISOFLEX TOPAS NB 52 é compatível com muitos plásticos. ISOFLEX TOPAS NB 152 é primeiramente utilizada para rolamentos 
e mancais planos, por exemplo, rolamentos de roda em carros de corridas, rolamentos de ventiladores e rolamentos de bombas. A massa é 
adequada para pontos de atrito com pares de material plástico/plástico ou aço/plástico.

Notas de aplicação
As massas são aplicadas através de espátula, pincel, bomba de engraxe ou cartucho. O spray não deve ser exposto a luz direta do sol e 
temperaturas acima de 50 ºC.

ISOFLEX TOPAS NB 52, NB 152 400G

Embalagens ISOFLEX TOPAS NB 52 ISOFLEX TOPAS NB 152 ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

Lata Aerosol metálica 400 ml - - +

Lata 1 kg + + -

Cartucho PE 400 g + + -

Balde PE 25 kg + + -

Dados de produto ISOFLEX TOPAS NB 52 ISOFLEX TOPAS NB 152 ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

Número do Artigo 004131 004145 081326

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

Composição química, tipo de óleo
óleo de hidrocarboneto 

sintético
óleo de hidrocarboneto

sintético
óleo de hidrocarboneto

sintético

Temperatura inferior de serviço -50 °C / -58 °F -40 °C / -40 °F -50 °C / -58 °F

Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F 150 °C / 302 °F 1 120 °C / 248 °F

Cor Bege Bege Bege
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ISOFLEX TOPAS NB 52, NB 152

Dados de produto ISOFLEX TOPAS NB 52 ISOFLEX TOPAS NB 152 ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

Textura Homogêneo Homogêneo Homogêneo

Textura Fibra curta Fibroso Fibroso

Densidade a 20ºC aprox. 0,96 g/cm³ aprox. 0,96 g/cm³ aprox. 0,96 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite
inferior

265 x 0,1 mm 265 x 0,1 mm 265 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite
superior

295 x 0,1 mm 295 x 0,1 mm 295 x 0,1 mm

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

aprox. 30 mm²/s aprox. 100 mm²/s aprox. 30 mm²/s

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

aprox. 5,9 mm²/s aprox. 14,5 mm²/s aprox. 5,9 mm²/s

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

4 000 mPas 5 500 mPas 4 000 mPas

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

8 000 mPas 9 500 mPas 8 000 mPas

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

0 grau de corrosão 0 grau de corrosão 0 grau de corrosão

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

corrosão
1 - 100 grau de

corrosão

Corrosão ao cobre, DIN 51811, (graxa), 24h/120 °C
1 - 120 grau de

corrosão

Separação do óleo, ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321], após 30
h/100 °C

<= 3 % em peso <= 2 % em peso <= 3 % em peso

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 240 °C >= 240 °C >= 240 °C

Estabilidade à oxidação de massas lubrificantes, DIN 51808,
100 h/99 °C, queda de pressão

<= 0,3 bar <= 0,1 bar <= 0,3 bar

Fator de rotação (n x dm)
aprox. 1 000 000

mm/min
aprox. 600 000 mm/

min
aprox. 1 000 000

mm/min

Resistência à água, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C <= 1 - 90 0 - 90 <= 1 - 90

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

36 meses 36 meses 36 meses


