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Designação Massas lubrificantes sintéticas especiais para acionamentos pneumáticos e elementos de vedação.

Benefícios para a sua 
aplicação

Reduz o atrito e o desgaste em componentes pneumáticos.

Baixo torque de acionamento, mesmo após longos períodos de paragem ("efeito matutino de segunda-feira")

Adequado para todos os tipos de componentes pneumáticos, preferencialmente aqueles feitos de NBR, mas também de materiais de PU.

Ampla faixa de velocidade do pistão de aprox. 0,01 a 1m/s e muito mais em alguns casos individuais.

Cor clara e adesivo.

Descrição

Klübersynth AR 34-401 e -402 são massas sintéticas com ampla faixa de trabalho com base num espessante de sabão de cálcio especial. 
Essas massas são livres de matérias-primas contendo metais pesados e lubrificantes sólidos. Os aditivos especiais contidos nessas massas 
proporcionam desempenho máximo, confiabilidade operacional e longa vida útil. Os componentes pneumáticos que consistem nos elemen-
tos de vedação e nos corpos de atrito opostos, tais como hastes de pistão ou cilindros, podem, portanto, ser usados numa faixa de temper-
atura de serviço relativamente ampla. Este é o resultado de uma estreita cooperação entre a Klüber Lubrication, fabricantes de elementos 
pneumáticos e articulações, e centros de pesquisa universitários.
O Klübersynth AR 34-401 é registrado no NSF H1 e, portanto, está em conformidade com o FDA 21 CFR § 178.3570. O lubrificante foi de-
senvolvido para contato acidental com produtos e materiais de embalagem nas indústrias de processamento de alimentos, cosméticos, 
farmacêutica ou de ração animal. O uso do Klübersynth AR 34-401 pode contribuir para aumentar a confiabilidade dos seus processos de
produção. No entanto, recomendamos a realização de uma análise de risco adicional, por ex. HACCP.

Aplicação

Além de muitas outras aplicações, os Klübersynth AR 34-401 e -402 são usados principalmente para controlo pneumático e elementos de 
vedação, tais como cilindros pneumáticos de ação simples e dupla ação com ou sem hastes, atuadores pneumáticos rotativos, curso curto e 
cilindros compactos, para válvulas e elementos de vedação correspondentes. A velocidade do pistão largo varia de aprox. 0,01 m / s a> 1 m / s
pode ser alcançado. Outra vantagen do Klübersynth AR 34 401 e -402 é o baixo torque de desagregação, mesmo após longos períodos de 
paragens e redução do escorregamento em velocidades muito baixas do pistão. Esta massa especial é preferencialmente usada em combi-
nação com vários tipos de selos de pistão, haste e amortecimento feitos de materiais de elastômero NBR ou PU. O Klübersynth AR 34-402 é 
um lubrificante aprovado para instalações de queima de gás e atuadores de acordo com o conforme DIN EN 377 classe D, para uma faixa de 
temperatura de 0 a + 140 ° C. Um certificado de teste DIN-DVGW correspondente está disponível.

Notas de aplicação

Klübersynth AR 34-401 e -402 são aplicados através de pincel, esponja, espátula, pistola de massa ou outros sistemas convencionais 
de medição. Para a lubrificação das faces dos cilindros, o uso de escovas redondas ou pistões de engraxamento automático mostrou-se 
eficaz. É importante que, após a montagem, o pistão seja movido várias vezes ao longo de todo o comprimento do curso para assegurar 
um banho adequado dos elementos de vedação em ambos os lados, se, por exemplo, somente a lubrificação unilateral for possível. Um 
procedimento semelhante aplica-se às válvulas. A lubrificação excessiva da vedação do pistão após vários cursos do pistão - dependendo 
do tamanho e da circunferência - pode fornecer uma camada de graxa mais uniforme. O lubrificante deve ser aplicado numa superfície 
limpa e livre de massas.

KLÜBERSYNTH AR 34-401, AR 34-402

Embalagens KLÜBERSYNTH AR 34-401 KLÜBERSYNTH AR 34-402

Lata 1kg + +

Balde PE 25 kg + +
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KLÜBERSYNTH AR 34-401, AR 34-402

Dados do produto KLÜBERSYNTH AR 34-401 KLÜBERSYNTH AR 34-402

Número do Artigo 017153 017033

Temperatura inferior de serviço -40 °C / -40 °F -30 °C / -22 °F

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

Cor bege bege

Densidade a 20 °C aprox. 0,90 g/cm³ aprox. 0,90 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 310 x 0,1 mm 265 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 340 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. 400 mm²/s aprox. 400 mm²/s

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

aprox. 40 mm²/s aprox. 40 mm²/s

Grau NLGI, DIN 51818 1 2

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

2 000 mPas 8 000 mPas

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

8 000 mPas 20 000 mPas

Corrosão ao cobre, DIN 51811, (graxa), 24h/100 °C <= 2 - 100 grau de corrosão <= 2 - 100 grau de corrosão

Separação do óleo, DIN 51817 N, após 7 d/40 °C <= 3,5 % em peso <= 3 % em peso

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 200 °C >= 220 °C

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

24 Meses 24 Meses


