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Designação Óleo lubrificante para requisitos extremos.

Benefícios para a sua 
aplicação

Aumento da vida útil do componente.

Redução no desgaste e capacidade absorção de carga.

Redução de manutenção.

Bom efeito de vedação e boa resistência à àgua e outros meios.

Longos intervalos de relubrificação

Descrição
Klüberplex BE 31-102... -222... -502 são massas à base de óleo mineral e sabão de cálcio. Elas oferecem alta resistência a cargas mecanica-
mente dinâmicas e boas propriedades de adesão. Klüberplex BE 31-102... -222... -502 são altamente resistentes aos meios externos, água e 
vapor de água. Recomenda-se testar a compatibilidade antes da aplicação em série.

Aplicação

Klüberplex BE 31-102... -222... -502 são massas lubrificantes para rolamentos, mancais, pivô, pequenas engrenagens. As massas também 
podem ser usadas na vedação, para selos labirinto, valvúlas e conexões industriais. Estas massas são utilizadas para lubrificação vitalícia 
e de longa duração em rolamentos de componentes automotivos (rolamentos em bombas d’água, junta e bucha universal), máquinas de 
processos húmidos na industria têxtil (lavadoras), centrifugas (rolos de topo e de fundo de mecanismos de estiragem), transportadores (rolos 
de carga em áreas húmidas), máquinas agrícolas, de construção, no processamento alimentício, como rolamentos em motores elétricos, 
ventiladores e bombas.

Notas de aplicação
Klüberplex BE 31-102…-222…-502 pode ser aplicada por pistola de massa, pincel ou espátula. Para lubrificação via sistemas centralizados, 
por favor verificar a bombeabilidade com o fabricante. Detergentes comerciais podem ser utilizados para a pré-limpeza dos pontos de lu-
brificação.

KLUBERPLEX BE 31-102...-222...-502

Embalagens Klüberplex BE 31-102 Klüberplex BE 31-222 Klüberplex BE 31-502

Cartucho PE 400 g + + +

Lata 1 kg + + +

Balde PE 25 kg + + +

Tambor Aço 180 kg + + +

Dados do produto Klüberplex BE 31-102 Klüberplex BE 31-222 Klüberplex BE 31-502

Número do Artigo 017135 017132 017126

Temperatura inferior de serviço -15 °C / 5 °F -10 °C / 14 °F -10 °C / 14 °F

Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F 140 °C / 284 °F 140 °C / 284 °F

Textura fibroso fibroso fibroso
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KLUBERPLEX BE 31-102...-222...-502

Dados do produto Klüberplex BE 31-102 Klüberplex BE 31-222 Klüberplex BE 31-502

Cor marrom marrom marrom

Densidade a 20 °C 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 245 x 0,1 mm 245 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 295 x 0,1 mm 275 x 0,1 mm 275 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 aprox. 220 mm²/s aprox. 500 mm²/s

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

aprox. 12 mm²/s aprox. 19 mm²/s aprox. 31 mm²/s

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

<= 1 grau de corrosão <= 1 grau de corrosão

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 190 °C >= 190 °C >= 190 °C

Fator de rotação (n x dm) 1 000 000 mm/min 500 000 mm/min aprox. 200 000 mm/min

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805, 
temperatura de teste: -10 °C

<= 1 400 mbar <= 1 400 mbar

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805,
temperatura de teste: -15 °C

<= 1 400 mbar

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

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

36 Meses 36 Meses 36 Meses


