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Designação Pasta lubrificante para alta pressão de cor clara.

Benefícios para a sua 
aplicação

Fácil montagem e desmontagem de conexões de atrito altamente carregadas.

Previne o envelhecimento prematuro do material causado pela corrosão tribológica e deslizamento.

Pode ser utillizado com combinações de muitos materiais, incluindo plásticos e elastômeros.

Descrição
Klüberpaste 46 MR 401 é uma pasta lubrificante polivalente com óleos base selecionados, sabão de lítio e aditivos lubrificantes sólidos espe-
ciais. Esta pasta polivalente possui uma ampla faixa de temperaturas de serviço e apresenta boa capacidade de absorção de pressão, além 
de comportamento neutro em relação aos metais não ferrosos, muitos plásticos e elastômeros.

Aplicação

O Klüberpaste 46 MR 401 é especialmente adequado como lubrificante de montagem em conexões de atrito e para lubrificação de uma 
película fina em todos os pontos de atrito sujeitos a cargas de pressão muito altas, baixa velocidade de deslizamento, alto desgaste, Stick-
Slip e tribo-corrosão. 
As aplicações típicas incluem: conjunto de pinos e parafusos de ajuste de pressão, montagem de rolamentos, rodas e flanges, lubrificação 
de rolamentos e mancais de deslizamento operando em velocidades muito baixas.
O Klüberpaste 46 MR 401 também é adequado para evitar danos de encolhimento e deslizamento em componentes como eixos roscados, 
eixos estriado, juntas de esfera e rolamentos de extremidades de haste.
A sua boa compatibilidade com os plásticos facilita a lubrificação das vedações radiais do eixo (juntas tóricas, anéis em V, copos de vedação) 
feitos de materiais elásticos de borracha para uma vida prolongada.
Devido aos diversos elastômeros e plásticos, recomendamos que a compatibilidade seja verificada antes da aplicação da série.

Notas de aplicação

Antes de aplicar Klüberpaste 46 MR 401, é importante limpar as superfícies de contato e remover quaisquer resíduos de solvente com um 
pano seco e sem peles.
Klüberpaste 46 MR 401 pode ser facilmente aplicado em toda a superfície numa camada fina com uma espátula. É importante evitar a so-
bre-lubrificação. Antes de aplicar a pasta num material plástico, recomendamos realizar um teste de compatibilidade de materiais.
Os valores de fricção indicados na página 2 na Seção de Dados do produto foram determinados com dois materiais diferentes.
Outros materiais/superfícies devem ser verificados em conformidade.

KLUBERPASTE 46 MR 401

Embalagens Klüberpaste 46 MR 401

Tubo PE 60 g preto +

Lata 750 g +

Cartucho PE 500 g +

Balde 30 kg +
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KLUBERPASTE 46 MR 401

Dados do produto Klüberpaste 46 MR 401

Número do Artigo 005108

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

Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F

Cor Branco

Densidade a 20 °C aprox. 1,23 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 300 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 340 x 0,1 mm

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

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

<= 1 grau de corrosão

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805, temperatura de 
teste: -40 °C

<= 1 600 mbar

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 185 °C

Teste de Four-Ball, carga de soldagem, DIN 51350 pt. 04 >= 4 600 N

Teste de coeficiente de atrito em parafusos, medidas dos parafusos hexagonais 
M10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, velocidade de aperto n = 5 rpm, número de parafu-
sos = 20, porca M10-8, lisos e desengraxados, material 42CRMo4 com rugosidade 
Ra 1.6, torque MA = 50 Nm, coeficiente de atrito médio da superfície do rolamento 
(torque inicial)

0,14

Teste de coeficiente de atrito em parafusos, medidas dos parafusos hexagonais 
M10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, velocidade de aperto n = 5 rpm, número de parafu-
sos = 20, porca M10-8, lisos e desengraxados, material 42CRMo4 com rugosidade 
Ra 1.6, torque MA = 50 Nm, desvio padrão (S) do coeficiente de atrito médio da 
superfície do rolamento (torque inicial)

0,004

Teste de coeficiente de atrito em parafusos, medidas dos parafusos hexago-
nais M10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, porca M10-8, lisos e desengraxados, material 
42CRMo4 com rugosidade Ra 1.6, torque MA = 50 Nm, coeficiente de atrito médio 
da rosca (torque inicial)

0,12

Teste de coeficiente de atrito em parafusos, medidas dos parafusos hexagonais 
M10x30-8.8, DIN EN ISO 4017, velocidade de aperto n = 5 rpm, número de parafu-
sos = 20, porca M10-8, lisos e desengraxados, material 42CRMo4 com rugosidade 
Ra 1.6, torque MA = 50 Nm, desvio padrão (S) do coeficiente de atrito médio da 
rosca (torque inicial)

0,01

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

36 Meses


