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Benefícios para sua aplicação
– Baixos custos de manutenção e de operação devido aos intervalos de troca de até 10.000 horas de operação em

compressores de parafuso de óleo injetado
– Conversão fácil do óleo do compressor devido ao comportamento neutro frente a vedações
– Baixa tendência à evaporação assegurando ar comprimido limpo (livre de óleo) e dutos do sistema de ar comprimido

livres de óleo, entretanto necessariamente não está livre de limpeza ou falhas por formação de gomas nas válvulas
pneumáticas

– Baixa formação de resíduos de oxidação no circuito de óleo, custos de operação reduzidos devido à duração de
serviço estendida de filtros e separador de óleo

Descrição
Os óleos Klüber Summit SH são óleos para compressores de
ar à base de hidrocarboneto sintético e aditivos. Podem ser
misturados com óleo mineral e outros hidrocarbonetos
sintéticos, entretanto não são miscíveis com óleos poliglicóis.

Aplicação
Os óleos Klüber Summit SH foram especialmente
desenvolvidos para compressores rotativos de parafuso com
injeção de óleo altamente carregados com intervalos de troca
de óleo de até 10.000 horas de operação.
Os óleos Klüber Summit SH também podem ser usados para
compressores que trabalhavam anteriormente com óleo
mineral. Estes óleos são neutros frente a maioria das vedações
de elastômeros usados em compressores de ar, portanto
vazamentos não são esperados.
Klüber Summit SH 32 é especialmente recomendado para
compressores centrífugos e Klüber Summit SH 100 para
compressores alternativos de pistão.
Os óleos Klüber Summit SH oferecem boa estabilidade à
oxidação devido ao óleo base sintético, desta forma
minimizando os resíduos de oxidação nos compressores e
estendendo os intervalos de troca de óleo e a duração de
serviço dos filtros de óleos e separadores. Inibidores especiais
contidos nos óleos mantém os compressores limpos
internamente.
Devido à estabilidade à evaporação do óleo base, o vapor de
óleo contido no compressor de ar pode ser consideravelmente
reduzido quando comparado aos óleos minerais convencionais.
Isto contribui para a redução do consumo de óleo e para um ar

comprimido limpo; borras nas válvulas pneumáticas no circuito
de ar comprimido podem ser prevenidas também devido ao
baixo conteúdo de óleo Klüber Summit SH.

Notas de aplicação
Quando selecionar a viscosidade do óleo para compressores,
por favor observe as instruções do fabricante.
Quando trocar o óleo usado do compressor para o óleo Klüber
Summit SH, drenar o óleo usado de todo o circuito do
compressor enquanto ainda está quente. Recomendamos
também trocar os filtros de óleo e separadores. Em seguida
reabastecer o compressor com o óleo Klüber Summit SH.
Quando da troca de óleo mineral para o óleo sintético Klüber
Summit SH, considerar que o compressor possa conter
resíduos de oxidação em forma de óleo escuro ou
contaminado. Como tais resíduos podem afetar o tempo de
serviço do óleo fresco Klüber Summit SH, o compressor deve
ser limpo utilizando o condicionador Klüber Summit Varnasolv
(vide folheto técnico).
A Klüber Lubrication atenderá seu contato com prazer para
fornecer outras informações.
Depois de trocar para o óleo Klüber Summit SH recomendamos
determinar o intervalo de troca de óleo atráves de análises de
óleo ou pelo Klüber Summit TAN Kit.

Ficha de informações de segurança
As informações de segurança podem ser solicitadas via nosso
website www.klueber.com. Você pode também obter com sua
pessoa de contato na Klüber Lubrication.
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Embalagens Klüber
Summit SH
32

Klüber
Summit SH
46

Klüber
Summit SH
55

Klüber
Summit SH
68

Klüber
Summit SH
100

Lata PE 5 l - + - - -
Lata PE 20 l + + + + +
Tambor Aço 200 l + + + + +

Dados do produto Klüber
Summit SH
32

Klüber
Summit SH
46

Klüber
Summit SH
55

Klüber
Summit SH
68

Klüber
Summit SH
100

Número do Artigo 050004 050005 050160 050006 050007
Cor incolor incolor incolor incolor incolor
Aspecto claro claro claro claro claro
Densidade a 51757 °C, [g/cm³] aprox. 0,85 g/

cm³
aprox. 0,85 g/
cm³

aprox. 0,86 g/
cm³

aprox. 0,86 g/
cm³

aprox. 0,86 g/
cm³

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

aprox. 32
mm²/s

aprox. 46
mm²/s

aprox. 55
mm²/s

aprox. 68
mm²/s

aprox. 100
mm²/s

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

aprox. 5,8
mm²/s

aprox. 7,3
mm²/s

aprox. 8,7
mm²/s

aprox. 9,8
mm²/s

aprox. 13,1
mm²/s

Índice de viscosidade, DIN ISO 2909 >= 115 >= 115 >= 115 >= 115
Teste da espuma, ASTM-D 892, ISO 6247,
sequência I/24 °C

50/0 ml <= 50/0 ml 50/0 ml 50/0 ml 50/0 ml

Teste de espuma, ASTM-D 892, ISO 6247,
sequência II/ 93.5 °C

50/0 ml <= 50/0 ml 50/0 ml 50/0 ml 50/0 ml

Teste da espuma, ASTM-D 892, ISO 6247,
sequência III/24°C

50/0 ml <= 50/0 ml 50/0 ml 50/0 ml 50/0 ml

Capacidade desemulsificante, DIN 51599,
ASTM D 1401, a 54 °C

40/37/3 ml 40/37/3 ml 40/37/3 ml 40/37/3 ml

Capacidade desemulsificante, DIN 6614,
ASTM D 1401, a 82 °C

40/37/3 ml

Ponto de fulgor, DIN EN ISO 2592, Cleveland,
aparelho de vaso aberto

>= 230 °C >= 240 °C >= 240 °C >= 240 °C >= 240 °C

Corrosão do cobre, DIN EN ISO 2160, 24
h/100 °C

1 - 100 grau
de corrosão

1 - 100 grau
de corrosão

1 - 100 grau
de corrosão

1 - 100 grau
de corrosão

1 - 100 grau
de corrosão

Ponto de fluidez, DIN ISO 3016 <= -51 °C <= -36 °C <= -36 °C <= -36 °C <= -33 °C
Vida útil mínima – na embalagem original
fechada, em local seco e livre da formação de
gelo

60 Meses 60 Meses 60 Meses 60 Meses 60 Meses



Klüber Summit SH 32, 46, 55, 68, 100,número de artigo 050004, 050005, 050160, 050006, 050007,pt
Edição 14.03.2018 [substitui a edição 18.07.2017]

 



Klüber Summit SH 32, 46, 55, 68, 100
Óleos sintéticos para compressores de ar para intervalos de troca de óleo de até
10.000 horas de operação

Informações do produto

 

Klüber Lubrication – your global specialist
Soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Através
de consultas e contatos pessoais ajudamos nossos clientes a
serem bem sucedidos mundialmente, em todos segmentos da
indústria e mercados. Com nossos ambiciosos conceitos
técnicos e nossos experientes e competentes colaboradores,
temos atendido às exigências crescentes das especificações
produzindo lubrificantes de alto desempenho por mais de 80
anos.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germany /

phone +49 89 7876-0 / fax +49 89 7876-333.

As informações contidas neste documento estão baseadas em nossa experiência
e conhecimento geral no momento desta publicação e têm por objetivo fornecer
informações sobre possíveis aplicações a um leitor com conhecimento técnico.
Elas não constituem nenhuma garantia quanto às propriedades dos produtos,
tampouco exime o usuário da obrigação de realizar testes de campo preliminares
com o produto selecionado para uma determinada aplicação. Todas as
informações são valores orientativos e dependem da composição do lubrificante,
o uso a que se destina e o método de aplicação. Os valores técnicos dos
lubrificantes mudam de acordo com as cargas mecânicas, dinâmicas, químicas
ou térmicas, o tempo e a pressão. Esta mudanças podem afetar o funcionamento
de um componente. Nós recomendamos entrar em contato conosco para discutir
sua aplicação específica. Os produtos Klüber Lubrication são continuamente
aprimorados. Portanto, a Klüber Lubrication se reserva o direito de modificar
todas as informações técnicas aqui contidas a qualquer tempo e sem prévia
notificação.

Editor e Direitos Autorais Klüber Lubrication München SE & Co. KG.
Reproduções, totais ou parciais, são autorizadas somente mediante consulta
prévia junto à Klüber Lubrication München SE & Co. KG, desde que a fonte seja
citada e uma cópia de verificação seja encaminhada previamente.
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