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Designação Massa sintética utilizada em processos alimentícios e farmacêuticos

Benefícios para a sua 
aplicação

Menos manutenção devido a boa resistência a baixas e altas temperaturas, óleo base sintético para intervalos de relubrificação prolongado 
e boa resistência à água.

Certificado ISO 21469 - suporta com os requisitos de higiene na sua produção.

Descrição

Klübersynth UH1 64-62 mostra uma bom comportamento em temperaturas baixas e altas, além de boa resistência à água, corrosão, envel-
hecimento e oxidação. 
Klübersynth UH1 64-62 é NSF H1 registrado e portanto,cumpre o FDA 21 CFR § 178.3570. O lubrificante foi desenvolvido para contato aciden-
tal com produtos e materiais de embalagens em processos alimentícios, cosméticos, farmacêuticos ou em indústrias de alimentação animal. 
O uso do Klübersynth UH1 64-62 contribui para aumentar a confiabilidade de seus processos de produção. No entanto, recomendamos a 
realização de uma análise adicional de risco, ex. HACCP. 

Aplicação

Klübersynth UH1 64-62 é adequado para pontos de lubrificação em máquinas e instalações utilizadas no processamento de alimentos e 
indústrias farmacêuticas, particularmente para todos os pontos onde o contato entre o lubrificante e o produto alimentar não pode ser ex-
cluído. Recomendamos lubrificar todos os pontos de atrito com Klübersynth UH1 64-62 para evitar efeitos negativos causado pela
propagação de lubrificantes.

Notas de aplicação
Klübersynth UH1 64-62 é aplicado através de uma escova, espátula, pistola ou cartucho de massa. Antes de usar Klübersynth UH1 64-62 
para substituir outras massas, os rolamentos devem ser limpos completamente.
A troca da massa por relubrificação é suficiente se as massas são miscíveis.

KLUBERSYNTH UH1 64-62

Embalagens KLÜBERSYNTH UH1 64-62

Cartucho PE 400g +

Lata 1kg +

Balde PE 25 kg +

Dados de produto KLÜBERSYNTH UH1 64-62

Número do Artigo 096046

Registro NSF-H1 136 871

Composição química, tipo de óleo Óleo éster

Composição química, tipo de óleo Óleo de hidrocarboneto sintético

Composição química, espessante Silicato

Cor Bege

Textura Homogêneo

Densidade a 20 °C aprox. 0,93 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 265 x 0,1 mm
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KLUBERSYNTH UH1 64-62

Dados de produto KLÜBERSYNTH UH1 64-62

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. 65 mm²/s

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

aprox. 10 mm²/s

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

aprox. 3 000 mPas

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 250 °C

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

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805, temperatura de 
teste: -40 °C

<= 1 400 mbar

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

24 Meses


