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Designação Lubrificante para rolamentos e mancais lisos submetidos a cargas elevadas.

Benefícios para a sua 
aplicação

Funcionamento sem falhas graças ao amplo campo de temperatura de uso, a boa bombeabilidade e a dosificação precisa em sistemas de 
lubrificação centralizada.

Vida útil dos rolamentos prolongada graças à boa proteção contra o desgaste inclusive na presença de vibrações.

Maior confiabilidade para geradores de energia eólica graças à boa distribuição da graxa e separação de óleo.

Baixa resistência à fricção e redução da temperatura do componente.

Baixo desgaste graças aos aditivos especiais.

Fácil mudança para Klüberplex BEM 41-141, já que o lubrificante é miscível com outras massas**

Descrição
Klüberplex BEM 41-141 foi especialmente desenvolvida para rolamentos em geradores de energia eólica. Klüberplex BEM 41-141 apresenta 
uma boa resistência a pressões e ao desgaste e não contém lubrificantes sólidos inorgânicos, tais como MoS2 ou grafite. Graças a sua boa 
compatibilidade com os materiais de vedação usuais comerciais Klüberplex BEM 41-141 é indicada para múltiplas aplicações.

Aplicação

– Lubrificação inicial e relubrificação de rolamentos de rotor em geradores de energia eólica.
– Relubrificação de rolamentos de geradores.
– Relubrificação de juntas homocinéticas em eixos laterais ou longitudinais em veículos.
– Rolamentos e mancais lisos submetidos a altas cargas, vibrações e oscilações.

Notas de Aplicação
Klüberplex BEM 41-141 pode ser aplicado mediante pincel, espátula, bomba de engraxe, sistemas de dosificação automáticos de pequenas 
quantidades, cartuchos de massa, instalações de dosificação usuais ou sistemas de lubrificação centralizada (de uma via).
Recomendamos verificar a veículabilidade do produto no sistema original frente a condições práticas.

KLUBERPLEX BEM 41-141 1KG

Embalagens KLÜBERPLEX BEM 41-141

Cartucho 5 kg "Faltenbalg" +

Balde PE 25 kg +

Tambor Aço 170 kg +

Dados do produto KLÜBERPLEX BEM 41-141

Número do Artigo 020320

Composição química, tipo de óleo Óleo mineral

Composição química, tipo de óleo Óleo de hidrocarboneto sintético

Composição química, espessante Sabão especial de lítio

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

Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F

Cor amarelo-verde
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KLUBERPLEX BEM 41-141

Dados do produto KLÜBERPLEX BEM 41-141

Densidade a 20 °C aprox. 0,88 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 310 x 0,1 mm

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

Grau NLGI, DIN 51818 1

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

2 000 mPas

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

4 000 mPas

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

aprox. 130 mm²/s

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

aprox. 14 mm²/s

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

<= 1 grau de corrosão

Pressão de escoamento de graxas lubrificantes, DIN 51805-2, temperatura de 
teste: -35 °C

<= 1 400 mbar

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 250 °C

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

36 Meses


