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Designação Massas lubrificantes com excelente resistência ao desgaste

Benefícios para a sua 
aplicação

Boa proteção contra corrosão

Boa resistência ao meio

Excelente proteção ao desgaste

Boa resistência à tribocorrosão

Boa capacidade de carga

Bom efeito de estanqueidade

Descrição
STABURAGS NBU 4, 12 são massas lubrificantes à base de óleo mineral e sabão complexo de bário. Estes produtos possuem estabilidade 
diante de pressões superficiais, garantindo assim boa proteção contra o desgaste. Além disso, são resistentes à corrosão, água e a muitas 
soluções ácidas e alcalinas.

Aplicação

STABURAGS NBU 4 tem sido utilizada com sucesso em rolamentos de alta velocidade expostos á humidade ou a meios. 
É também adequada para rolos, fusos, rolos de troca de direção, rolos tensores assim como para motores. STABURAGS NBU 12 é eficiente 
em rolamentos de média velocidade sujeitos a humidade ou a meios. É adequada para bombas d’água, rolamentos de rodas e motores; e 
na indústria têxtil para todos os tipos de máquinas de tratamento em ambiente húmido, tais como lavadoras, maquinas de mercerização e 
de tinturaria. 

Notas de Aplicação Estas massas podem ser aplicadas através de pincel, espátula ou sistemas convencionais de dosagem.

STABURAGS NBU 4, 12

Embalagens STABURAGS NBU 4 STABURAGS NBU 12

Cartucho PE 400 g + +

Lata 1 kg + +

Balde PE 25 kg + +

Dados do produto STABURAGS NBU 4 STABURAGS NBU 12

Número do Artigo 017050 017052

Registro NSF-H2 135 689

Composição química, tipo de óleo Óleo mineral Óleo mineral

Composição química, espessante Sabão complexo de bário Sabão complexo de bário

Temperatura inferior de serviço -20 °C / -4 °F -15 °C / 5 °F

Temperatura superior de serviço 90 °C / 194 °F 130 °C / 266 °F

Limite Superior de Temperatura, com lubrificação contínua por perda 130 °C
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STABURAGS NBU 4, 12

Dados do produto STABURAGS NBU 4 STABURAGS NBU 12

Cor Bege Marrom

Densidade a 20 °C aprox. 0,96 g/cm³ aprox. 0,99 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 245 x 0,1 mm 245 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 275 x 0,1 mm 275 x 0,1 mm

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

aprox. 46 mm²/s aprox. 220 mm²/s

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

aprox. 7 mm²/s aprox. 19 mm²/s

Viscosidade dinâmica aparente a 25 °C, taxa de cisalhamento 300 s-1, equipa-
mento: viscosímetro rotacional, valor limite inferior

6 000 mPas 9 000 mPas

Viscosidade dinâmica aparente a 25 °C, taxa de cisalhamento 300 s-1,
equipamento: viscosímetro rotacional, valor limite superior

10 000 mPas 15 000 mPas

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

Teste de Four-Ball, carga de soldagem, DIN 51350 pt. 04 >= 3 000 N >= 3 000 N

Fator de rotação (n x dm) 500 000 mm/min 500 000 mm/min

Resistência à água, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C <= 1 - 90 <= 1 - 90

Pressão de escoamento de massas lubrificantes, DIN 51805, temperatura de
teste: -15 °C

<= 1 600 mbar

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

60 Meses 60 Meses


