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Designação Massa lubrificante para a indústria alimentícia e farmacêutica

Benefícios para a sua 
aplicação

Boa resistência a água reduzindo o risco de corrosão e falha do rolamento.

Registrada pelo NSF como lubrificante H1, contribuindo para a segurança do produto em conformidade com 21 CFR.§ 178.357 FDA 
regulations.

Boa bombeabilidade para sistemas centralizados de massas reduzindo o risco de entupimentos e falta de massa no rolamento.

Boa estabilidade quando trabalhando em baixas temperaturas permitindo que a massa ainda proporcione boa proteção contra o desgaste.

Óleo base sintético e espessante proporcionando longos intervalos de relubrificação.

Descrição

Klübersynth UH1 14-151 foi desenvolvida para a indústria alimentícia e farmacêutica. Este lubrificante cumpre os requisitos da lei alemã 
sobre produtos alimentícios e artigos de consumo e as exigências do “Guidelines of sec. 21 CRF § 178.3570 of FDA Regulations”. O produto foi 
autorizado pelo NSF para o uso nas plantas de carnes e aves com inspeção federal.
Klübersynth UH1 14-151 apresenta boas propriedades antidesgaste, resistência a água e proteção contra a corrosão bem como uma alta 
estabilidade ao envelhecimento e a oxidação.

Aplicação

Usada para máquinas e equipamentos na indústria de alimentos e farmacêutica, particularmente para pontos de lubrificação onde pode 
ocorrer um contato acidental e tecnicamente inevitável com o alimento. Entretanto, recomendamos usar Klübersynth UH1 14-151 em todos 
os pontos, a fim de evitar problemas de contaminação do lubrificante. 
Esta massa especial lubrifica rolamentos, guias de deslizamento, cilindros, elevadores, juntas, barras de guias, cames, etc. Este lubrificante é 
certificado como H1, o que significa que foi desenvolvido e registrado para um contato acidental ou tecnicamente inevitável com o alimento. 
Para este produto não existem resultados de ensaios específicos referentes a aplicações farmacêuticas (por ex. biocompatibilidade). Por esta 
razão, antes de utilizar este produto o fabricante e o operador de instalações farmacêuticas devem efetuar análises de risco adequado. Caso 
necessário é preciso tomar medidas para eliminar riscos para a saúde e danos pessoais.

Notas de Aplicação
Klübersynth UH1 14-151 é aplicada mediante pincel, espátula, bomba graxeira, cartucho de massa ou por meio de sistemas de lubrificação 
centralizada. Antes de substituir outras massas por Klübersynth UH1 14-151 os rolamentos devem estar limpos e desengraxados. Se as 
massas forem miscíveis poderão ser trocadas por meio de relubrificação.

KLUBERSYNTH UH1 14-151

Embalagens Klübersynth UH1 14-151

Cartucho PE 370 g +

Lata 1 kg +

Balde PE 25 kg +
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KLUBERSYNTH UH1 14-151

Dados do produto Klübersynth UH1 14-151

Número do Artigo 096037

Registro NSF-H1 056 354

Grau NLGI, DIN 51818 1

Temperatura inferior de serviço -45 °C / -49 °F

Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F

Cor Bege

Textura Homogêneo

Densidade a 20 °C aprox. 0,90 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

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805, temperatura de 
teste: -45 °C

<= 1 400 mbar

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

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

24 Meses


