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Designação Óleos sintéticos de alto rendimento para engrenagens.

Benefícios para a sua 
aplicação

Alta proteção contra o scuffing.

Boa proteção contra desgaste.

Excelente resistência ao envelhecimento e à oxidação.

Ampla faixa de temperatura de serviço devido ao bom comportamento viscosidade-temperatura.

Baixa tendência de formação de espuma.

Economia de energia devido ao comportamento otimizado do atrito.

Muito boa proteção contra corrosão.

Descrição

Os óleos Klübersynth EG 4 são produtos totalmente sintéticos de alto rendimento para engrenagens e com óleo-base de polialfalefinina 
que satisfazem os requisitos de muitas engrenagens.
O Klübersynth EG 4 oferece uma alta resistência ao scuffing, segundo o teste API GL-4. As engrenagens estarão suficientemente prote-
gidos contra o scuffing, mesmo em cargas de pico extremamente altas, vibrações ou oscilações. A boa proteção ao desgaste dos com-
ponentes da engrenagem garantem que a sua vida útil calculada seja alcançada, oferecendo a diminuição dos custos de manutenção 
e reparação.
O Klübersynth EG 4 oferece uma vida útil muito maior do que os óleos minerais devido a excelente resistência ao envelhecimento e à 
oxidação das matérias-primas selecionadas; assim, intervalos de serviço podem ser extendidos e custos de manutenção reduzidos. A 
baixa tendência a formação de espuma do produto e as propriedades anticorrosivas não permitem problemas na operação de
engrenagem. Klübersynth EG 4 é neutro para a maioria dos materiais de vedação como NBR (borracha de Nitrilo Butadieno) ou FKM 
(borracha de Fluoreto de Vinilideno ou Fluorcarbonada). Vazamento de óleo que leva a contaminação, é evitada. Os testes também 
mostraram um bom comportamento à demulsificação.
O bom comportamento viscosidade-temperatura suporta a formação de um filme lubrificante adequado em um amplo faixa de serviço 
de temperatura. Portanto, uma única classe de viscosidade pode cobrir temperaturas baixas e altas, em muitas aplicações. O comporta-
mento otimizado ao atrito, muito decorrente da composição dos óleos-base cuidadosamente selecionados, reduzem a perda de energia 
e melhoram a eficiência da engrenagem.
Ao usar Klübersynth EG 4 você pode se beneficiar de uma série de vantagens que o ajudarão a economizar custos com facilidade e 
eficiência.
Nossos especialistas estarão ansiosos para ouvi-los.

Aplicação

Os óleos Klübersynth EG 4 foram especialmente desenvolvidos para a lubrificação de engrenagens fortemente carregadas, engrena-
gens de redutores e engrenagens de planetários. Esse produto também pode ser usado para a lubrificação de engrenagens sem-fim.
Os óleos Klübersynth EG 4 também podem ser selecionados também para a lubrificação de mancais planos e rolamentos, todos os 
tipos de acoplamentos dentados, corrrentes, guias, juntas, eixos e bombas.

Notas de aplicação

Klübersynth EG 4 pode ser aplicado por lubrificação por imersão, salpico e forçada.
O uso de dispensadores de óleo por gotejamento, uso de escovas, latas de óleo ou sistemas de lubrificação automática também são 
possíveis. Ao utilizar sistemas automáticos de lubrificação, por favor, note as instruções do fabricante sobre a viscosidade máxima per-
mitida. As variedades de baixa viscosidade também são usadas para lubrificação com névoa de óleo.
Klübersynth EG 4 é miscível com óleos minerais. Entretanto, para o Klübersynth EG 4 entregar o seu desempenho completo, qualquer 
resíduo de um óleo mineral previamente utilizado não deve exceder 5% em quantidade.
Para uso em temperaturas permanentes de 80 ° C máx., vedações feitas de NBR podem ser usadas. Para temperaturas mais altas, 
vedações feitas de FKM devem ser escolhidas. Deve-se notar que os elastômeros de um ou vários fabricantes podem se comportar de 
forma diferente; sendo assim os testes ainda devem ser realizados.
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