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Designação Lubrificante multiuso para aplicações em altas temperaturas

Benefícios para a sua 
aplicação

Para uso em temperaturas de operação até 250 ºC

Para aplicações expostas a ambientes agressivos

Descrição
Klübertemp GR AR 555 é uma massa de longa duração branca e homogênea à base de óleo de poliéter perfluorado (PFPE) e politetrafluo-
retileno (PTFE). Klübertemp GR AR 555 oferece boa proteção contra corrosão e alta estabilidade a evaporação, especialmente em aplicações 
de altas temperaturas.

Aplicação

Klübertemp GR AR 555 é utilizada em inúmeros setores da indústria e numa ampla variedade de componentes operando em altas temper-
aturas. 
Exemplo de aplicação:
- Rolamentos dos rolos em corrugadores;
– Vedações;
– Transportadores;
– Equipamentos de sala estéril e semicondutores;
– Aplicações em vácuo;
Comportamento frente a elastômeros e plásticos:
Lubrificantes à base de óleo de poliéter e politetrefluoretileno são geralmente considerados neutros frente à maioria dos elastômeros e 
plásticos (exceção: borracha perfluorada).

Notas de aplicação

Para obtenção de bons resultados, recomendamos limpar os pontos de atrito com white spirit 180/210 seguido de Klüberalfa  XZ 3-1. Logo 
após, soprar as superfícies com ar comprimido limpo e seco ou ar quente para remover os resíduos de solvente. Para lubrificação inicial, os 
pontos de atrito devem estar limpos e brilhantes, por ex. livres de óleo, massa, transpiração e contaminação. Klübertemp GR AR 555 é apli-
cada diretamente através de pincel, espátula ou cartucho lubrificante. O departamento de vendas técnicas da Klüber Lubrication pode ser 
contactado a qualquer momento para sugestões de como atingir bons resultados de tempo de serviço.

KLÜBERTEMP GR AR 555 800G

Embalagens Klübertemp GR AR 555

Tubo PE 100 g preto +

Lata 1 kg +

Cartucho PE 800 g +

Dados do produto Klübertemp GR AR 555

Número do Artigo 090178

Registro NSF-H1 149 306

Grau NLGI, DIN 51818 2

Composição química, tipo de óleo PFPE

Composição química, lubrificante sólido PTFE
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KLÜBERTEMP GR AR 555

Dados do produto Klübertemp GR AR 555

Temperatura inferior de serviço -30 °C / -22 °F

Temperatura superior de serviço 250 °C / 482 °F

Cor Branco

Textura Homogêneo

Densidade a 20 °C aprox. 1,90 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. 420 mm²/s

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

aprox. 39 mm²/s

Separação do óleo, segundo ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321], após 30h/200 °C <= 12 % em peso

Perda por evaporação Klüber, ASTM D 2595, 22h/204°C <= 3 % em peso

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

60 Meses


