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Designação Lubrificante universal de alta performance.

Benefícios para a sua 
aplicação

- Lubrificante universal de alta performance;
- Capacidade de absorção de pressões elevadas;
- Boa proteção contra desgaste;
- Bom comportamento anticorrosivo;
- Bombeável através de sistemas centralizados;

Descrição
MICROLUBE GB 0 é um lubrificante especial a base de óleo mineral. Possui capacidade de absorção de alta pressão, proporciona uma ex-
celente proteção contra desgaste e corrosão, e apresenta um bom comportamento à humidade e resistência à água.

Aplicação

O MICROLUBE GB 0 foi especialmente desenvolvido para pontos de atrito sujeitos a cargas elevadas e condições de atrito mista. É uma graxa 
universal adequada para a lubrificação de prensas excêntricas (por exemplo, fazer MüllerWeingarten), engrenagens dentadas e de engrena-
gens cónicas com componentes de aço / aço (por exemplo, motores de engrenagens que não são lubrificados a óleo), guias e
rolamentos lubrificados por cárter .

Notas de Aplicação
MICROLUBE GB 0 é aplicado por pincel, espátula, pistola de graxa ou sistema de lubrificação centralizada. A lubrificação por imersão das 
engrenagens é possível até uma velocidade periférica de aprox. 3 m / s ou através de lubrificação forçada.

MICROLUBE GB 0

Embalagens MICROLUBE GB 0

Lata 1 kg +

Balde PE 25 kg +

Tambor Aço 180 kg +

Dados do produto MICROLUBE GB 0

Número do Artigo 020232

Textura homogêneo

Cor vermelho

Aspecto transparente

Densidade a 20 °C aprox. 0,90 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 355 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 385 x 0,1 mm

Viscosidade do óleo base a 40 °C, valor calculado aprox. 590 mm²/s

Viscosidade do óleo base a 100 °C, valor calculado aprox. 31,5 mm²/s
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MICROLUBE GB 0

Dados do produto MICROLUBE GB 0

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 > 180 °C

Pressão de escoamento de graxas lubrificantes, DIN 51805, temperatura de 
teste: -25 °C

< 1 400 mbar

Teste de scuffing FZG, segundo a norma DIN ISO 14635, A/2.76/50, estágio de 
carga de scuffing

>= 12

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

36 meses


