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Designação Massa sintética para indústria alimentícia e farmacêutica

Benefícios para a sua 
aplicação

Alta disponibilidade de componentes e longos intervalos de manutenção.

Boa proteção anti-desgaste.

Boa estabilidade em altas temperaturas.

Boa resintência à água e vapor.

Certificado de acordo com a ISO 21469 – atende aos requisitos de higiene em sua produção.

Descrição

Klübersynth UH1 64-1302 foi desenvolvido especificamente para lubrificação de correntes de rolos operando sob altas cargas no regime de 
fricção mista em esterilizadores de fluxo contínuo. Klübersynth UH1 64-1302 oferece assim uma excelente proteção contra desgaste mesmo 
sob condições de lubrificação extremas.
Sendo altamente resistente à água e ao vapor, esta massa lubrificante adesiva é particularmente adequada para aplicações em atmosfera 
de vapor saturado com temperaturas de esterilização normais.
Klübersynth UH1 64-1302 possui registro NSF H1 e, portanto, cumpre os requisitos da FDA 21 CFR § 178.3570. O lubrificante foi desenvolvido 
para contato acidental com produtos e materiais de embalagem nos processamentos alimentícios, cosméticos, farmacêuticos ou indústrias 
de alimentação animal. O uso de Klübersynth UH1 64-1302 pode contribuir para aumentar a confiabilidade da sua produção.
Recomendamos, no entanto, realizar uma análise de risco adicional, p.ex. HACCP.

Aplicação
Boa adesividade, excelente proteção contra desgaste e forte resistência ao vapor e à água tornam a Klübersynth UH1 64-1302 ideal para 
as seguintes aplicações: rolamentos de baixa velocidade com alta carga e mancais planos, juntas, cremalheiras dentadas, trilhos tubulares, 
cames, caixas de enchimento, correntes com alta carga e lubrificadas com massa,etc

Notas de aplicação
Klübersynth UH1 64-1302 é aplicado com pincel, espátula, aplicador de massa, ou sistemas de lubrificação centralizada, que devem ser 
designados para massa de NLGI 3.

KLÜBERSYNTH UH1 64-1302

Embalagens KLÜBERSYNTH UH1 64-1302

Cartucho PE 400g +

Lata 1kg +

Balde PE 25 kg +

Balde de aço 50 kg +

Dados de produto KLÜBERSYNTH UH1 64-1302

Número do Artigo 096049

Grau NLGI, DIN 51818 2

Registro NSF-H1 136 697

Composição química, tipo de óleo Óleo de hidrocarboneto sintético

Composição química, espessante Silicato
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KLUBERSYNTH UH1 64-1302

Dados de produto KLÜBERSYNTH UH1 64-1302

Temperatura inferior de serviço -10 °C/14 °F

Temperatura superior de serviço 140 °C/284 °F

Cor Bege

Textura Fibroso

Textura Homogêneo

Densidade a 20 °C aprox. 0,99 g/cm³

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

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 295 x 0,1 mm

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

aprox. 1 300 mm²/s

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

aprox. 100 mm²/s

Fator de rotação (n x dm) 100 000 mm/min.

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

15 000 mPas

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

20 000 mPas

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

24 Meses


