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Designação Massa lubrificante sintética especial para indústria alimentícia e farmacêutica.

Benefícios para a sua 
aplicação

Excelente bombeabilidade devido á sua consistência macia.

Durabilidade do componente prolongada devido ao espessante especial com boa aderência e boa proteção à corrosão.

Certificado ISO 21469 – suporta o cumprimento de requisitos higiênicos na sua produção.

Descrição

Klübersynth UH1 14-1600 é uma massa sintética de alta performance. Está registrada segundo NSF H1 e está em conformidade com FDA 
21 CFR Sec. 178.3570.
Klübersynth UH1 14-1600, lubrificante NSF H1 que contribui para a segurança do alimento. O uso deste lubrificante não deve ser considerado 
de maneira isolada, mas em outras disposições legais que devem ser atendidas pela indústria alimentícia para garantir a produção de ali-
mentos seguros. Devido à sua consistência macia, boa proteção contra desgaste e estágio de carga 11 no ensaio de scuffing FZG assegura 
boa distribuição de lubrificação e redução de desgaste na engrenagem.

Aplicação
Klübersynth UH1 14-1600 foi especialmente desenvolvida para aplicações em máquinas e instalações utilizadas no processo alimentício e 
industrias farmacêuticas onde o contato com o produto é quase inevitável. Destina-se a utilização para a lubrificação por imerssão de en-
grenagens dentadas, helicoidais e correntes operando de forma mais suave.

Notas de aplicação

Klübersynth UH1 14-1600 é aplicada mediante pincel, espátula, cartucho de massa ou sistemas de lubrificação centralizada. Antes de sub-
stituir outras massas por Klübersynth UH1 14-1600, os pontos de lubrificação devem ser limpos cuidadosamente. Se as massas são miscíveis 
a troca da massa pode ser efetuada mediante relubrificação. Em caso de engrenagens, recomendamos eliminar a massa.
O produto pode ser normalmente aplicado por sistemas de lubrificação centralizada, entretanto, devido as diferentes configurações e 
condições de aplicação o bombeamento do produto deve ser verificado com o fabricante do sistema para cada aplicação. Uma característica 
especial deste produto é o rápido aumento da penetração trabalhada. Rapidamente se torna muito macio (aproximadamente 6meses), per-
manecendo além da penetração trabalhada indicada.

KLÜBERSYNTH UH1 14-1600

Embalagens Klübersynth UH1 14-1600

Cartucho PE 370 g +

Lata 1 kg +

Tambor Aço 170 kg +

Dados do produto Klübersynth UH1 14-1600

Número do Artigo 096038

Grau NLGI, DIN 51818 0/00

Registro NSF-H1 136 695

Composição química, tipo de óleo Óleo de hidrocarboneto sintético
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KLÜBERSYNTH UH1 14-1600

Dados do produto Klübersynth UH1 14-1600

Composição química, espessante Sabão complexo de alumínio

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

Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F

Cor Amarelo

Textura Fibroso

Textura Homogêneo

Densidade a 20 °C aprox. 0,85 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 370 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 430 x 0,1 mm

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

Teste de scuffing FZG, segundo a norma DIN ISO 14635, A/2.76/50, estágio de 
carga de scuffing

11

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

12 Meses


