
Este documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

Lubrificantes > Óleos

1/2

Designação Óleos para altas temperaturas para correntes nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.

Benefícios para a sua 
aplicação

Melhor proteção contra o desgaste resultando em maior durabilidade da corrente.

Baixo índice de evaporação comparado a muitos óleos à base éster utilizados normalmente em correntes. submetidas a temperaturas 
elevadas em aplicações na indústria alimentícia gerando redução no consumo de óleo e do custo de operação.

Registro NSF H1 assegurando a confiabilidade dos processos.

Certificação ISO 21469 – permite conformidade com as normas sanitárias em suas instalações de produção. Você encontrará mais 
informações sobre a Norma ISO 21469 em nosso site www.klueber.com

Descrição

Klüberfood NH1 CH 2-série são óleos sintéticos para correntes que fornecem lubrificação confiável dos pontos de atrito mesmo em altas 
temperaturas. Em função de um conjunto de aditivos especiais estes óleos oferecem proteção contra o desgaste.
Demonstram baixas perdas por evaporação em altas temperaturas.
O uso dos óleos Klüberfood NH1 CH 2-série, lubrificantes com registro NSF H1, contribui para a segurança dos produtos quando utilizado 
de acordo com os regulamentos para a fabricação de produtos alimentícios.

Aplicação

Klüberfood NH1 CH 2-série destina-se à lubrificação de toda corrente de transmissão, controle e transporte submetida a altas cargas 
e temperaturas. Eles são particularmente apropriados para uso em panificação e outras aplicações na indústria alimentícia onde as 
correntes atuem sob altas temperaturas. A norma ISO 21469 refere-se ao uso de lubrificantes para contato incidental com produtos 
alimentícios e suas embalagens. Klüberfood NH1 CH 2-série possibilita a conformidade com a legislação em função de seu registro NSF
H1 para uso em áreas onde há contato incidental com produtos alimentícios.

Por favor, não pulverize num espaço fechado, por exemplo armários elétricos. Por favor, consulte o rótulo do produto para obter mais 
informações.

Notas de aplicação

Os óleos podem ser aplicados por meio de pincel, alimentador ou sistemas automáticos de lubrificação.
– Quando aplicado em sistemas automáticos de lubrificação, favor observar a viscosidade máxima especificada pelo fabricante do eq-
uipamento.
– Não vaporizar diretamente sobre chamas ou qualquer material incandescente e manter longe de fontes de ignição.
– Devido aos diversos tipos de sistemas de pintura e critérios de teste, testes de compatibilidade com a tinta devem ser realizados antes 
da aplicação em série.
– No caso de contato com elastômeros e plásticos, a resistência do Klüberfood NH1 CH 2-série deve ser verificada.
– A baixa perda por evaporação e alta estabilidade contra oxidação possibilitam a otimização de intervalos e quantidades de lubrificação.
Por favor, entre em contato com nossa equipe técnica de vendas para obter mais informações e o suporte necessário.

KLÜBERFOOD NH1 CH 2-150, CH 2-220

Embalagens Klüberfood NH1 CH
2-150

Klüberfood NH1 CH
2-220

Lata PE 20 l + +

Tambor Aço 200 l + +

Dados de produto Klüberfood NH1 CH
2-150

Klüberfood NH1 CH
2-220

Número do produto 002143 002132

Registro NSF-H1 141 948 139 419
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KLÜBERFOOD NH1 CH 2-150, CH 2-220

Dados de produto Klüberfood NH1 CH
2-150

Klüberfood NH1 CH
2-220

Composição química, tipo de óleo óleo éster óleo éster

Temperatura inferior de serviço 0°C / 32°F 0°C / 32°F

Temperatura superior de serviço 250 °C / 482 °F 250 °C / 482 °F

Cor amarelo amarelo

Densidade, DIN 51757, 20°C aprox. 0,96 g/cm³ aprox. 0,96 g/cm³

Índice de viscosidade, DIN ISO 2909 >= 70 >= 70

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

aprox. 150 mm²/s aprox. 220 mm²/s

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

aprox. 13 mm²/s aprox. 17 mm²/s

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

24 Meses 24 Meses


