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Designação Lubrificantes especiais à base de óleo mineral.

Benefícios para a sua 
aplicação

Boa proteção ao desgaste.

Boa proteção contra corrosão.

Aderência.

Amortização de ruídos (dependendo da viscosidade)

Propriedade de lubrificação de emergência (BHD MF)

Descrição

Os STRUCTOVIS tipos AHD até EHD, BHD MF e BHD 75 S contém melhoradores de aderência especiais, o tipo BHD MF contém o lubrificante 
sólido MoS2 que melhora as propriedades de lubrificação de emergência. STRUCTOVIS BHD 75 S contém um solvente inflamável. 
Todos os tipos de STRUCTOVIS HD oferecem boa proteção ao desgaste e corrosão. 
Os tipos STRUCTOVIS HD que contém melhorador de aderência são extremamente adesivos reduzindo assim consideravelmente o risco de 
contaminação devido à vazamentos de óleo, especialmente em correntes de altas velocidades. 
Os tipos STRUCTOVIS HD de maior viscosidade (AHD a CHD) podem também ter um efeito amortizador de
ruídos em correntes. 
Nota: Os dados dos produtos STRUCTOVIS BHD Spray e STRUCTOVIS BHD 75 S referem-se ao agente ativo sem o solvente

Aplicação
Os lubrificantes STRUCTOVIS HD são utilizados para correntes de acionamento, controle e transporte. STRUCTOVIS BHD e BHD 75 S provar-
am sua particular eficácia para a lubrificação inicial de correntes articuladas de aço.

Notas de aplicação

Dependendo da viscosidade os lubrificantes STRUCTOVIS HD podem ser aplicados através de lubrificação por gotejamento, sistemas au-
tomáticos de lubrificação, alimentadores de óleo ou pincel. Quando utilizados em sistemas automáticos favor observar a viscosidade máxima 
especificada pelo fabricante equipamento. Se o STRUCTOVIS BHD for aplicado pelo fabricante da corrente recomendamos banho por im-
ersão em temperaturas entre 80 e 90 ºC. Os tipos HD de baixa viscosidade (até 460 mm2/s a 40 ºC) e BHD 75 S (por favor observe também 
a ficha de dados de segurança) tambémpodem ser aplicados por imersão a frio. A corrente deve permanecer no banho até que as bolhas de 
ar não surjam mais na superfície.

LATA DE SPRAY STRUCTOVIS BHD 250ML

Embalagens STRUCTOVIS AHD STRUCTOVIS BHD STRUCTOVIS BHD MF

Lata PE 5 L + + +

Lata PE 20 L + + +

Tambor Aço 200 L - + +

Lata Aerosol metálica 250 ml - - -

Lata Aerosol metálica 400 ml - - -
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LATA DE SPRAY STRUCTOVIS BHD 250ML

Dados do produto STRUCTOVIS AHD STRUCTOVIS BHD STRUCTOVIS BHD MF

Número do Artigo 016001 016002 002027

Temperatura inferior de serviço 0 °C / 32 °F -5 °C / 23 °F -5 °C / 23 °F

Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F

Cor castanho castanho preto

Densidade, DIN 51757, 20°C aprox. 0,91 g/cm³ aprox. 0,91 g/cm³

Viscosidade cinemática, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 7 500 mm²/s aprox. 4 750 mm²/s aprox. 4 750 mm²/s

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

24 Meses 24 Meses 24 Meses
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015061 120108 016003 016005 016006 081340 015014

-5 °C / 23 °F -5 °C / 23 °F -5 °C / 23 °F -5 °C / 23 °F -10 °C / 14 °F -10 °C / 14 °F -10 °C / 14 °F

120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F 120 °C / 248 °F

castanho castanho amarelo castanho castanho castanho castanho

aprox. 0,88 g/cm2 aprox. 0,91 g/cm³ aprox. 0,91 g/cm³ aprox. 0,89 g/cm³ aprox. 0,89 g/cm³ aprox. 0,89 g/cm³ aprox. 0,89 g/cm³

aprox. 4 750 mm2/s aprox. 4 750 mm²/s aprox. 2 000 mm²/s aprox. 460 mm²/s aprox. 150 mm²/s aprox. 150 mm²/s aprox. 68 mm²/s

24 meses 36 meses 24 meses 24 Meses 24 Meses 36 Meses 24 Meses


