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Designação Massa lubrificante especial para condições de atrito limite e tribo-corrosão.

Benefícios para a sua 
aplicação

Ótima lubrificação no regime de atrito limite, impedindo assim o tempo de inatividade da máquina devido à corrosão tribológica.

Testado por muitos anos e aprovado pelos OEMs.

Aumento da vida útil devido à aditivos especiais, principalmente com oscilações e micro-movimentos.

Operação sem problemas de máquinas devido à boa bombeabilidade em sistemas de lubrificação central.

Descrição

As massas MICROLUBE GL 261, GL 262 são massas lubrificantes especiais com base de óleo mineral. Também contêm sabão de lítio especial 
e o pacote de aditivos MICROLUBE, que garante uma acabamento superficial sem desgaste. O efeito do desgaste ocorrido é reduzido para o 
mínimo. Além disso, o pacote de aditivos MICROLUBE fornece proteção no regime de atrito limite, evitando a tribo-corrosão.
MICROLUBE GL 261, GL 262 são massas que têm a capacidade de absorver altas pressões, e boas propriedades anti-corrosão.

Aplicação

As massas MICROLUBE GL 261, GL 262 são particularmente adequadas para mancais planos e rolantes de baixa a média velocidade, e para 
movimentos giratórios e vibrações.
Outras aplicações:
- guias lineares;
- serrações, eixos de cunha múltiplos;
- engrenagens pequenas, p. engrenagens de ajuste.
Geralmente são adequados para elementos de máquinas potencialmente sujeito a tribo-corrosão.

Notas de Aplicação
MICROLUBE GL 261, GL 262 podem ser aplicadas com precisão por escova, espátula, pistola de massa e através de sistemas de lubrificação 
centralizado.

MICROLUBE GL 261, GL 262 1KG

Embalagens MICROLUBE GL 261 MICROLUBE GL 261 SPRAY MICROLUBE GL 262

Cartucho PE 400g + - +

Lata 1kg + - +

Balde PE 25kg + - +

Tambor Aço 180kg + - +

Lata Aersol metálica 250 ml - + -

Dados do produto MICROLUBE GL 261 MICROLUBE GL 261 SPRAY MICROLUBE GL 262

Número do Artigo 020195 120101 020200

Composição química, espessante sabão especial de lítio sabão especial de lítio sabão especial de lítio

Composição química, tipo de óleo óleo mineral óleo mineral óleo mineral

Temperatura inferior de serviço -30 °C / -22 °F aprox. -30 °C / -22°F -25 °C / -13 °F

Temperatura superior de serviço 140 °C / 284 °F 140 °C / 284 °F 140 °C / 284 °F



Este documento pode ser atualizado sem aviso prévio.

FICHA TÉCNICA

Lubrificantes > Sprays

2/2

MICROLUBE GL 261, GL 262

Dados do produto MICROLUBE GL 261 MICROLUBE GL 261 SPRAY MICROLUBE GL 262

Cor amarelo amarelo amarelo

Aspeto quase transparente quase transparente quase transparente

Textura homogêneo homogêneo homogêneo

Textura fibroso fibroso fibroso

Densidade a 20 °C aprox. 0,89 g/cm³ aprox. 0,89 g/cm³ aprox. 0,89 g/cm³

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM
D-445/ASTM D 7042, 40 °C

aprox. 290 mm²/s aprox. 290 mm²/s aprox. 280 mm²/s

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

aprox. 20 mm²/s aprox. 20 mm²/s aprox. 20 mm²/s

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite
inferior

310 x 0,1 mm 310 x 0,1 mm 265 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite
superior

340 x 0,1 mm 340 x 0,1 mm 295 x 0,1 mm

Fator de rotação (n x dm) >= 300 000 mm/min 300 000 mm/min 300 000 mm/min

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

<= 1 400 mbar

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805,
temperatura de teste: -30 °C

<= 1 400 mbar <= 1 400 mbar

Propriedades inibidoras de corrosão das massas, DIN 51802,
(SKF-EMCOR), duração do teste: 1 semana, água destilada

<= 1 grau de
corrosão

<= 1 grau de
corrosão

<= 1 grau de
corrosão

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 220 °C >= 220 w°C >= 250 °C

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

36 Meses 36 Meses 36 Meses


