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Designação Massa para alta pressão e rolamentos

Benefícios para a sua 
aplicação

Boa proteção contra corrosão.

Boa proteção ao desgaste/Propriedades EP.

Protege contra tribo-corrosão.

Massa para alta pressão

Descrição

STABURAGS NBU 8 EP é uma massa lubrificante a base de óleo mineral com espessante de complexo de bário. Tem provado a sua eficácia 
há muitos anos na lubrificação de longa duração de rolamentos expostos a elevadas cargas específicas. Protege contra o desgaste de rola-
mentos, um efeito incrementado pelo espessante complexo de bário. O produto oferece uma boa proteção contra a corrosão e é resistente 
à água.

Aplicação
STABURAGS NBU 8 EP é uma massa antidesgaste indicada para rolamentos e altas pressões em motores de tração, mancais de eixos, 
motores elétricos, bombas e particularmente para rolamentos de rolos cônicos.

Notas de Aplicação STABURAGS NBU 8 EP pode ser aplicada facilmente mediante pincel, espátula ou sistemas dosificadores usuais.

STABURAGS NBU 8 EP

Embalagens STABURAGS NBU 8 EP

Cartucho PE 400 g +

Lata 1 kg +

Balde PE 25 kg +

Dados do produto STABURAGS NBU 8 EP

Número do artigo 017105

Grau NLGI, DIN 51818 2

Registro NSF-H2 135 684

Composição química, tipo de óleo óleo mineral

Composição química, espessante sabão complexo de bário

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

Temperatura superior de serviço 140 °C / 284 °F

Cor marrom

Densidade a 20ºC aprox. 0,99 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 265 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 295 x 0,1 mm
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STABURAGS NBU 8 EP                                

Dados do produto STABURAGS NBU 8 EP

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

aprox. 97 mm²/s

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

aprox. 11,5 mm²/s

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

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

5 500 mPas

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

9 500 mPas

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

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

60 Meses


