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Designação Óleo lubrificante para alta temperatura

Benefícios para a sua 
aplicação

Termicamente estável, para uso até aprox. 250 °C.

Boa aderência nos pontos de atrito, eficiente lubrificação de longa duração e baixo consumo.

Boa dispersão e penetração, melhorando o baixo consumo e fácil aplicação.

Resistente à centrifugação, além de reduzir riscos de contaminação no meio ambiente.

Insolúvel em água, boa resistência a lavagem.

Descrição

HOTEMP 2000 é um óleo avançado, totalmente sintético de alta temperatura para pontos de atrito que geralmente são lubrificados man-
ualmente.
HOTEMP 2000 é resistente à temperaturas de até 250 °C e não se decompõe termicamente em resíduos duros, como lacas, que podem 
endurecer ou agarrar as juntas das correntes.

Aplicação

HOTEMP 2000 é utilizado para pontos de lubrificação sujeitos a altas cargas de temperatura como ocorrem em correntes, pistas de desliza-
mento, engrenagens, cabos de arame, guias ou cames.
Não é lavado e penetra bem nas juntas da corrente e nos pontos de atrito.
O HOTEMP 2000 é preferencialmente utilizado para temperaturas de aprox. 250 °C. Um filme lubrificante durável, com carga é atingido 
mesmo em altas temperaturas.

Notas de aplicação

O HOTEMP 2000 pode ser aplicado manualmente por pincel ou automaticamente por alimentadores de gotejamento ou um sistema de 
pulverização. 
O HOTEMP 2000 também está disponível como um spray (Art.No. 081133).
Quando aplicado, o HOTEMP 2000 forma um filme de lubrificante altamente adesivo que resiste a centrifugação e lavagem a água.

HOTEMP 2000

Embalagens HOTEMP 2000

Lata PE 5 l +

Dados do produto HOTEMP 2000

Número do Artigo 002087

Composição química, tipo de óleo Óleo de hidrocarboneto sintético

Composição química, tipo de óleo Óleo éster

Temperatura inferior de serviço 0 °C / 32 °F

Temperatura superior de serviço 250 °C / 482 °F
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HOTEMP 2000

Dados do produto HOTEMP 2000

Cor Verde

Aspecto Claro

Viscosidade cinemática, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 2 000 mm²/s

Viscosidade cinemática, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C aprox. 126 mm²/s

Ponto de fulgor, DIN EN ISO 2592, Cleveland, aparelho de vaso aberto >= 230 °C

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

60 Meses


