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Designação Massa para rolamentos de fusos.

Benefícios para a sua 
aplicação

Economia de custos para os rolamentos devido à boa proteção contra corrosão e desgaste, bem como a capacidade de absorção de  
pressão da massa, portanto, aumento da vida útil e intervalos de manutenção.

Custos reduzidos de eliminação de águas residuais devido à boa resistência à água.

Operação sem problemas de máquinas devido à fácil bombeabilidade e medição em sistemas de lubrificação central.

Descrição
VARILUB NBU 15/300 é uma graxa de alta velocidade com boas propriedades de absorção de pressão. Consiste em óleo de éster, óleo de 
hidrocarboneto sintético e óleo mineral, bem como sabão complexo de bário. VARILUB NBU 15/3000 oferece boa proteção contra corrosão 
e desgaste, resistência à água e aos meios, bem como envelhecimento e estabilidade à oxidação.

Aplicação

O VARILUB NBU 15/300 foi especialmente desenvolvido para rolamentos de alta velocidade e mancais planos, rolamentos de fuso de fer-
ramentas e têxteis, eixos roscados, parafusos esféricos sujeitos a cargas elevadas, rolamentos de chassis. Também pode ser usado como 
graxa de longo prazo para rolamentos em cabos e engenharia de precisão, ou para lubrificação de flancos dentados em engrenagens de 
precisão (por exemplo engrenagens cônicas em fresadoras, atuadores eletromecânicos para válvulas). 

Notas de aplicação

O lubrificante é aplicado através pincel, espátula, pistola de massa ou cartucho. Devido às diversas composições de elastômeros e plásticos 
diferentes, a sua compatibilidade deve ser verificada antes das aplicações. 
O produto pode normalmente ser aplicado por meio de sistemas de lubrificação centralizados. Por favor, note que, devido a diferentes con-
figurações de sistema e condições de aplicação, a bombeabilidade do produto deve ser confirmada para cada aplicação individual. 

VARILUB NBU 15/300

Embalagens VARILUB NBU 15/300

Cartucho PE 400 g +

Lata 1 kg +

Dados do produto VARILUB NBU 15/300

Número do Artigo 004190

Composição química, tipo de óleo Óleo éster

Composição química, espessante Sabão complexo de bário

Composição química, tipo de óleo Óleo de hidrocarboneto sintético

Temperatura superior de serviço 130 °C / 266 °F

Temperatura inferior de serviço -30 °C / -22 °F
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VARILUB NBU 15/300

Dados do produto VARILUB NBU 15/300

Cor bege

Textura homogêneo

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 300 x 0,1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 340 x 0,1 mm

Fator de rotação (n x dm) aprox. 1 000 000 mm/min

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

2 000 mPas

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

5 000 mPas

Viscosidade do óleo base a 40 °C, valor calculado aprox. 23 mm²/s

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

<= 1 grau de corrosão

Corrosão ao cobre, DIN 51811, (graxa), 24h/120 °C 1 - 120 grau de corrosão

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

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

36 Meses


