
Este documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

 Lubrificantes > Óleos

1/2

Designação Óleos lubrificantes para guias lineares.

Benefícios para a sua 
aplicação

Evita a formação de resíduos e o deslizamento em baixas velocidades de deslizamento:

Bom comportamento desmulsificante em relação aos lubrificantes de refrigeração miscíveis em água.

Coeficientes de adesão otimizados.

Boa capacidade de humedecimento e de carga.

Especialmente para correias e guias revestidas com plástico.

Atente aos requisitos dos óleos CGLP acc. conforme DIN 51 502.

Os seus requisitos 
-
a nossa solução

Espera-se que as guias lineares funcionem com precisão e sem problemas, apesar de estarem sujeitas a muitos arranques e paragens. 
Geralmente têm que suportar vibrações e passar muito tempo sem manutenção. Óleos para guias geralmente têm que suportar vibrações 
e passar muito tempo sem manutenção. Muitas vezes, não se pode impedir que os óleos de deslizamento se misturem com lubrificantes de 
arrefecimento que contêm água, o que leva à formação de resíduos e menor vida útil do refrigerante.

Os óleos LAMORA D são especialmente desenvolvidos para esses requisitos tributários. Oferecem uma excelente lubrificação também em 
baixas velocidades de deslizamento, permitindo um movimento de alimentação preciso e constante do deslizamento da peças e ferramen-
tas. 
Garantem um bom humedecimento das superfícies deslizantes e uma alta capacidade de transporte de carga, especialmente de guias 
lineares com revestimentos plásticos.

Testes na SKC Schmidt GmbH & Co. (formerly Hans Schmidt Gleittechnik GmbH & Co.)  mostraram que os óleos atingem resultados "bons" 
a "muito bons", tanto em termos de coeficientes de aderência quanto de comportamento desmulsificante em contacto com os lubrificantes 
de refrigeração usuais.

Os óleos LAMORA D estão em conformidade com a ISO 6743 part 13 GA e GB.

Aplicação

Os óleos LAMORA D são especialmente adequados para a lubrificação de pistas com cargas pesadas e com baixas taxas de avanço.
Foram testados para a lubrificação de guias em modernos centros de maquinaria, tornos e outras máquinas-ferramentas.
Boa compatibilidade com fluidos de maquinaria miscíveis em água e lubrificantes para resfriamento, os óleos LAMORA D podem ser usados 
em aplicações nas quais se pode misturar com meios aquosos.

Notas de Aplicação Podem ser aplicados através de uma lata de óleo ou por um sistema de lubrificação centralizado. 

LAMORA D 68, 100, 150, 220

Embalagens LAMORA D 68 LAMORA D 100 LAMORA D 150 LAMORA D 220

Tambor 200L + + + +
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LAMORA D 68, 100, 150, 220

Informações do Produto LAMORA D 68 LAMORA D 100 LAMORA D 150 LAMORA D 220

Indíce de viscosidade, DIN ISO 2909 aprox. 96 aprox. 97 aprox. 95 aprox. 94

Grau de viscosidade ISO, DIN ISO 3448 68 100 150 220

Teste de desgaste de FZG, DIN ISO 14635-1, A / 8.3 / 90, estágio de carga de 
desgaste.

>=12 >=12 >=12 >=12

Ponto de fulgor, DIN EN ISO 2592, Cleveland, aparelho de copo aberto. >=220ºC >=220ºC >=220ºC >=220ºC

Ponto de fluidez, DIN ISO 3016 <=-20ºC <=-12ºC <=-10ºC <= -15 °C

Prazo de validade mínimo a partir da data de fabricação - em local seco e 
sem gelo e no recipiente original fechado, aprox.

36 meses 36 meses 36 meses 36 meses


