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Klüberplex PM 91-602 SAM, número de artigo 288544, pt
Edição 09.10.2014 

Benefícios para sua aplicação

– Amplo campo de temperaturas de serviço

– Maior vida útil dos rolamentos graças à excelente proteção contra corrosão e a boa resistência ao meio

– Excelente capacidade de carga

– Excelentes propriedades de aderência

Descrição

Klüberplex PM 91-602 SAM é uma graxa lubrificante especial à
base de hidrocarboneto sintético, óleo mineral, sabão complexo
de lítio e PTFE como lubrificante sólido.

Seu espessante permite a formação de um filme lubrificante
resiliente fornecendo alta resistência a cargas dinâmicas ao
passo que fornece excelente proteção ao desgaste.

Aplicação

Com excelente resistência à água e boa proteção contra
corrosão Klüberplex PM 91-602 SAM é especialmente indicada
para rolamentos sujeitos a altas cargas e umidade, tais como os
encontrados em máquinas na indústria de papel e celulose:

– máquinas de papel e celulose (zona úmida)

– máquinas de papel e celulose (zona seca)

– acoplamentos

– uniões rotativas

Notas de aplicação

Klüberplex PM 91-602 SAM pode ser aplicada por meio de
espátula, pincel ou pistola graxeira. Para aplicação via sistemas
automáticos de lubrificação, a bombeabilidade deve ser checada
previamente.

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.

Embalagens Klüberplex PM 91-602 SAM

Lata 1 kg +

Balde 25 kg +

Tambor 180 kg +

Klüberplex PM 91-602 SAM
Graxa de longa duração para rolamentos a elevadas temperaturas

Informações do produto



Dados do produto Klüberplex PM 91-602 SAM

Número do artigo 288544

Composição química, óleo base hidrocarboneto sintético / óleo mineral

Composição química, espessante sabão complexo de lítio

Composição química, lubrificante sólido PTFE

Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F

Temperatura inferior de serviço -10 °C / 14 °F

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

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 320 x 0,1 mm

Separação de óleo, ASTM D 6184 <= 5 % em peso

Ponto de gota, DIN ISO 2176 >= 230 °C

Teste Four Ball, carga de soldagem, ASTM D 2596 >= 3000 N

Cor branca

Textura fibrosa

Vida útil mínima a partir da data de fabricação – produto armazenado em sua
embalagem original fechada e local seco sem formação de gelo, aprox.

36 meses

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 LUBRIFICANTES ESPECIAIS Ltda. / 
Rua São Paulo, 345, Distrito Industrial de Alphaville, 06465-902 Barueri
- São Paulo, Brazil / 
Phone +55-11-4166-9000 - Fax +55-11-4166-9004
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 KG. Reproduções, totais
ou parciais, são autorizadas somente mediante consulta prévia junto à Klüber
Lubrication München KG, desde que a fonte seja citada e uma cópia de
verificação seja encaminhada previamente.

uma empresa do Grupo Freudenberg

Klüberplex PM 91-602 SAM
Graxa de longa duração para rolamentos a elevadas temperaturas

Informações do produto



 

 
 

Informações do produto 

 
 
 

Klüberplex PM 91-302 SAM 
Excelente resistência à água e boa proteção contra corrosão 

 
 
 
 
 

Benefícios para sua aplicação 

– Amplo campo de temperatura de serviço 

– Maior vida útil dos rolamentos graças à excelente proteção contra corrosão e boa resistência ao meio 

– Excelente capacidade de carga 

– Excelentes propriedades de aderência 

 

Descrição 

Klüberplex PM 91-302 SAM é uma graxa lubrificante especial à 
base de hidrocarboneto sintético, óleo mineral e sulfonato de 
cálcio. 

Seu espessante permite a formação de um filme lubrificante 
resiliente fornecendo alta resistência a cargas dinâmicas ao 
passo que fornece excelente proteção ao desgaste. 

 

Klüberplex PM 91-302 SAM atende uma ampla faixa de 
temperaturas. Possui uma elevada aderência ao metal e  
notável resistência à água. 

 

Aplicação 

 
Com excelente resistência à água e boa proteção contra 
corrosão Klüberplex PM 91-302 SAM é especialmente indicada 
para rolamentos sujeitos a cargas e umidade, tais como os 
encontrados em máquinas na indústria de papel e celulose: 

 

– máquinas de papel e celulose (zona úmida) 

– máquinas de papel e celulose (zona seca) 

– acoplamentos 

– uniões rotativas 

Klüberplex PM 91-302 SAM possui as seguintes 
características: 

– Bombeável em sistemas centralizados 

– Resistência à água 

– Cor branca 

– Resistente a produtos químicos encontrados nas indústrias 
de celulose e papel 

– Mecanicamente estável 

– Proteção anticorrosiva 

– Elevada capacidade para absorver cargas 

– Boa adesividade 

– Ausência de metais pesados 

Notas de aplicação 

Klüberplex PM 91-302 SAM pode ser aplicada por meio de 
espátula, pincel ou pistola graxeira. Para aplicação via 
sistemas automáticos de lubrificação, a bombeabilidade deve 
ser checada previamente. 

 

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. 

 

 

 
Balde 25 kg + 

Tambor 180 kg + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klüberplex PM 91 - 302 SAM,número de artigo 288575,pt 

Edição 07.06.2019  

Embalagens Klüberplex PM 91-302 SAM 

http://www.klueber.com/


Informações do produto 
 
 
 

 

Klüberplex PM 91-302 SAM 
Excelente resistência à água e boa proteção contra corrosão 

 
 

 

Dados do produto 
 

Informações do produto Klüberplex PM 91-302 SAM 

Composição química, óleo base hidrocarboneto sintético / óleo mineral 

Composição química, espessante sulfonato de cálcio 

Campos de temperaturas de uso -20 a 130 ºC 
 

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C 300 - 320 x 0,1 mm 

Separação de óleo, 7 dias, 40 ºC, DIN 51817 1 a 4% em peso 
 

Ponto de gota, DIN ISO 2176 >= 230 °C 

Teste Four Ball, carga de soldagem, DIN 51.350-4 >= 3000 N 
 

Cor branca 

Textura fibrosa 

Vida útil mínima a partir da data de fabricação – produto armazenado em sua 

embalagem original fechada e local seco, aprox. 

36 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 LUBRIFICANTES ESPECIAIS Ltda. / 

Rua São Paulo, 345, Distrito Industrial de Alphaville, 06465-902 Barueri - São 
Paulo, Brazil / 

Phone +55-11-4166-9000 - Fax +55-11-4166-9004 

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



Informações do produto

Klüberplex ME 91-1001 SAM
Graxa lubrificante para elevados níveis de desgaste e temperatura, resistente a
água

Klüberplex ME 91-1001 SAM,número de artigo ,pt
Edição 20.07.2018

Benefícios para sua aplicação
– Graxa lubrificante para temperaturas e cargas dinâmicas muito elevadas
– Para rolamentos e mancais lisos de baixa a média velocidade
– Muito boa resistência à ação da água
– Excelente propriedade de proteção anticorrosiva
– Boa capacidade de selagem e vedação 

Descrição
Klüberplex ME 91-1001 SAM é uma graxa isenta de metais
pesados, formulada a base de uma seleção de óleos minerais
e espessante de sulfonato de cálcio. Klüberplex ME 91-1001
SAM cobre um amplo campo de temperaturas de aplicação.
Possui uma elevada aderência ao metal e notável resistência à
água, água quente e vapor de água.
Klüberplex ME 91-1001 SAM se destaca por sua alta
capacidade de suportar carga e efetiva proteção antidesgaste
sendo seu comportamento neutro frente aos distintos materiais
antifricção dos mancais lisos, aços de rolamentos e
acoplamentos dentados. Seu desempenho diante de condições
de elevadas cargas dinâmicas, inclusive a baixas velocidades
de rotação, se destaca.
Klüberplex ME 91-1001 SAM possui um alto rendimento (baixo
consumo em relação a outras graxas) graças a sua boa
capacidade vedante, alta resistência ao arraste ocasionado por
água e excelentes valores de estabilidade mecânica.

Aplicação
Klüberplex ME 91-1001 SAM é uma graxa de desenvolvimento
avançado para ser aplicada na indústria siderúrgica,
mineração, papeleira, em acoplamentos, mandris submetidos a
desgaste excessivo, mancais lisos e rolamentos,
caracterizando-se por conferir altíssima capacidade de
proteção antidesgaste, com mínimo consumo, evitando a
contaminação da água de refrigeração.

Notas de aplicação
Klüberplex ME 91-1001 SAM pode ser aplicada por meio de
bomba manual, pneumática ou sistemas centralizados sem
produzir obstruções nas tubulações, distribuidores afetados por
alta temperatura.

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.

Embalagens Klüberplex ME 91-1001 SAM
Lata 1 kg +
Balde 25 kg +
Tambor 180 kg +

Informações do produto Klüberplex ME 91-1001 SAM
Cor Preta
Espessante Sulfonato complexo de cálcio
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior, 0,1 mm 310



Klüberplex ME 91-1001 SAM
Graxa lubrificante para elevados níveis de desgaste e temperatura, resistente a
água

Informações do produto

 

Informações do produto Klüberplex ME 91-1001 SAM
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior, 0,1 mm 340
Classe de Consistência, DIN 51818, NLGI 1
Ponto de Gota, DIN ISO 2176, ºC > 250
Temperatura de Trabalho inferior, ºC -10
Temperatura de Trabalho superior, ºC 200
Carga de soldagem, DIN 51350/4, aparelho de 4 esferas, N >4000
Water washout, ASTM D-1264: 38 °C, % <0,5
Viscosidade do óleo base à 40 °C, DIN 51561, mm²/s 1000
Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local seco e livre da formação
de gelo

36 meses

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 LUBRIFICANTES ESPECIAIS Ltda. /

Rua São Paulo, 345, Distrito Industrial de Alphaville, 06465-902 Barueri - São
Paulo, Brazil /

Phone +55-11-4166-9000 - Fax +55-11-4166-9004

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



Informações do produto

Klüberplex HB 98-601,Prod. 017197,pt Edição 
17.05.2021 - MCM

Benefícios da aplicação
– Vida útil prolongada do componente com base no fornecimento de lubrificante otimizado

– À favor da sustentabilidade e reduz custos, graças a:

Suas requisições – nossa solução

desafios de desmontar regularmente as linhas de lubrificação, 

Nós desenvolvemos a Klüberplex HB 98-601 precisamente para 
este desafio. O inovador sistema de espessante e a excelente 
bombeabilidade previnem que esses endurecimentos ocorram 

saúde, para os funcionários da manutenção.
Além disso, Klüberplex HB 98-601 ajuda a reduzir a quantidade 
de relubrificação, conforme a experiência de nossos clientes 
vem aprensentando. A alta viscosidade do óleo base semi-
sintético, somado com o espessante especial de cálcio, 
garantem excelente capacidade de carga, mesmo sob altas 
temperaturas. Ao mesmo tempo, Klüberplex HB 98-601 retém 
sua bombeabilidade e não endurece, permitindo que sua 
máquina performe suavemente.

Aplicação
Klüberplex HB 98-601 pode ser utilizada em rolamentos e 
mancais planos, em aplicações sujeitas à altas temperatura e 
altas cargas funcionando em velocidade média/baixa 
velocidade e até mesmo em condições de altos torques.

Klüberplex HB 98-601 pode ser utilizado em sistemas 
centralizados de lubrificação mesmo sujeito à extremas 
temperaturas. A graxa pode ser aplicada manualmente por 
pistola de graxa, escova ou espátula.

Ficha de informação 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.

Embalagens Klüberplex HB 98-601
Balde 25 kg +
Tambor 180 kg +

Dados do produto Klüberplex HB 98-601
Número de artigo 017197
Cor marrom
Textura homogênea
Textura fibras-curtas
Composição química, espessante sabão especial de cálcio

Notas de aplicação

Como um operador de elementos de máquina, que estão
expostos a altas cargas e altas temperaturas, você conhece os

causadas pelo endurecimento e entupimento.

no início. Nesse caso, o ponto de atrito é lubrificado de maneira
ideal, garantindo menos desgaste e tempo reduzido com

 decorrentes da planta, mas também reduz os riscos de
requisitos de manutenção. Isso não só economiza custos

Graxa inovadora de alta temperatura para rolamentos

Klüberplex HB 98-601

-  De baixas até extremamente altas temperaturas, mesmo sob altas cargas

 -  Devido à boa bombeabilidade e à prevenção de solidificação em sistemas de lubrificação

- Significante redução de consumo e desperdício
- Boa resistência à agua e portanto menor contaminação

- Mínima manutenção necessária nas linhas de suprimento do lubrificante



Klüberplex HB 98-601

Graxa inovadora de alta temperatura para rolamentos

Informações do produto

Dados do produto Klüberplex HB 98-601
Composição química, tipo de óleo  óleo semi-sintético
Grau NLGI, DIN 51818 1
Densidade a 20°C aprox. 0.95 g/cm³
Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 300 °C
Temperatura inferior de serviço -20 °C / -4 °F
Temperatura superior de serviço, para lubrificação constante 250 °C
Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C  aprox. 600 mm²/s
 Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C, aprox. 40 mm²/s
Propriedade inibidora de corrosão de graxas, DIN 51802, (SKF-EMCOR), duração do teste: 1 
semana, água destilada - <=1 grau de corrosão

<= 1 grau de corrosão 

Corrosão ao cobre, DIN 51811, (graxa lubrificante), 24h/120°C    1 - 120 grau de corrosão
Teste de four-ball, carga de soldagem, DIN 51350 pt.04 >= 2 200 N
Resistência a água, DIN 51807 pt.01 3h/90°C    <= 1 - 90
Vida útil mínima a partir da data de fabricação - em um local seco, livre de umidade e em 
recipiente fechado

24 meses

Klüber Lubrication – your global specialist
Innovative tribological solutions are our passion. Through
personal contact and consultation, we help our customers to be
successful worldwide, in all industries and markets. With our
ambitious technical concepts and experienced, competent staff
we have been fulfilling increasingly demanding requirements by
manufacturing efficient high-performance lubricants for more
than 80 years.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germany /
phone +49 89 7876-0 / fax +49 89 7876-333.
The data in this document is based on our general experience and knowledge at
the time of publication and is intended to give information of possible applications
to a reader with technical experience. It constitutes neither an assurance of
product properties nor does it release the user from the obligation of performing
preliminary field tests with the product selected for a specific application. All data
are guide values which depend on the lubricant's composition, the intended use
and the application method. The technical values of lubricants change depending
on the mechanical, dynamical, chemical and thermal loads, time and pressure.
These changes may affect the function of a component. We recommend
contacting us to discuss your specific application. If possible we will be pleased to
provide a sample for testing on request. Klüber products are continually improved.
Therefore, Klüber Lubrication reserves the right to change all the technical data in
this document at any time without notice.

Publisher and Copyright: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Reprints,
total or in part, are permitted only prior consultation with Klüber Lubrication
München SE & Co. KG and if source is indicated and voucher copy is forwarded.



Informações do produto

Klüberplex GE 11-680
Lubrificante adesivo para engrenagens

Klüberplex GE 11-680,número de artigo 039060,pt
Edição 14.06.2017 [substitui a edição 19.05.2017]

Benefícios para sua aplicação
– Lubrificante adesivo
– Livre de matérias-primas contendo chumbo ou solventes
– Resistente a altas pressões
– FZG teste > 12
– Propriedades anticorrosivas
– Aplicável através de sistemas de lubrificação automática

Descrição
O Klüberplex GE 11-680 é um lubrificante adesivo com base de
óleo mineral e espessante de sabão complexo de alumínio. É
resistente a alta pressão e contém aditivos anti-desgaste,
inibidores de corrosão e oxidação. O Klüberplex GE 11-680
está isento de betume, solventes e matérias-primas contendo
chumbo.

Aplicação
O Klüberplex GE 11-680 foi projetado para a lubrificação de
eixo de engrenagens e engrenagem cônica abertas e fechadas,
eixos de elevação, guias de deslizamento, grandes dispositivos
de correntes e rolamentos. É particularmente adequado para
temperaturas elevadas dos componentes e onde os
lubrificantes adesivos que contenham lubrificantes sólidos não
devem ser utilizados.

Notas de aplicação
O Klüberplex GE 11-680 deve, de preferência, ser utilizado
para a lubrificação de flancos dos dentados. É aplicado às
engrenagens através de sistemas de pulverização automática.
As unidades menores também são lubrificadas através de
equipamentos de alimentação por gotejamento positivos, por
meio de pincel ou equipamento de pulverização manual (por
exemplo, com a pistola de pulverização Klübermatic LB). A
lubrificação por respaldo é possível para componentes que
operam a baixas velocidades periféricas (<3 m / s).

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.

Embalagens Klüberplex GE 11-680
Lata 1 kg +
Balde PE 25 kg +

Dados do produto Klüberplex GE 11-680
Número do Artigo 039060
Composição química, espessante sabão complexo de alumínio
Composição química, tipo de óleo óleo mineral
Temperatura inferior de serviço 0 °C / 32 °F
Temperatura superior de serviço 140 °C / 284 °F
Cor marrom
Textura muito macio (masc.) muito

macia (fem.)
Densidade a 20 °C aprox. 0,94 g/cm³
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 380 x 0,1 mm



Klüberplex GE 11-680
Lubrificante adesivo para engrenagens

Informações do produto

 

Dados do produto Klüberplex GE 11-680
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 420 x 0,1 mm
Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 685 mm²/s
Corrosão ao cobre, DIN 51811, (graxa), 24h/100 °C 1 - 100 grau de corrosão
Teste de scuffing FZG, segundo a norma DIN ISO 14635, A/2.76/50, mudança no peso <= 0,2 mg/kWh
Teste de scuffing FZG, segundo a norma DIN ISO 14635, A/2.76/50, estágio de carga de
scuffing

> 12

Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local seco e livre da formação de gelo 24 Meses

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.



print CIElements

printGrafix

Klüberplex BEM 41-301, número de artigo 020527, pt
Edição 27.08.2014 [substitui a edição 26.08.2014] 

Benefícios para sua aplicação

– Vida útil prolongada dos rolamentos dos rotores devido às boas características de proteção ao desgaste, inclusive
sob vibrações e oscilações

– Baixa resistência ao atrito e temperatura reduzida do componente devido à boa lubricidade

– Aumento da confiabilidade operacional das instalações devido à excelente proteção contra corrosão

– Operação livre de problemas devido à boa bombeabilidade e dosagem via sistemas centralizados de lubrificação

Descrição

Klüberplex BEM 41-301 apresenta boa proteção ao desgaste
sob movimentos rotativos e oscilatórios e altas cargas de
impacto. Devido sua boa compatibilidade com materiais de
vedações comerciais, a graxa pode ser usada em uma ampla
faixa de aplicações.

Aplicação

Klüberplex BEM 41-301 é adequada para a lubrificação inicial e
relubrificação de rolamentos de rotor em estações de energia
eólica. Foi desenvolvida especialmente para a lubrificação de
longa duração ou por vida de rolamentos e mancais lisos
submetidos a vibrações e oscilações (ex. em máquinas
papeleiras ou instalações transportadoras). 

Notas de aplicação

Klüberplex BEM 41-301 pode ser aplicada mediante pincel,
espátula, bombas de engraxe, dispenser automático de graxa ou
sistemas de dosagem padrão, cartucho de graxa e sistemas
centralizados de lubrificação. Recomendamos que seja
conduzido testes de dosagem no sistema original sob as
condições práticas de operação.

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.

Embalagens Klüberplex BEM 41-301

Cartucho PE 370 g (HUGO) +

Cartucho STAR (250 ccm) +

Lata 1 kg +

Cartucho 5 kg "Faltenbalg" +

Tambor Aço 170 kg m.Inl. +

Klüberplex BEM 41-301
Graxa lubrificante especial para rolamentos sujeitos a altas cargas, baixas
velocidades e vibrações

Informações do produto



Dados do produto Klüberplex BEM 41-301

Número do Artigo 020527 

Composição química, espessante sabão especial de lítio 

Composição química, tipo de óleo óleo de hidrocarboneto
sintético 

Composição química, tipo de óleo óleo mineral 

Densidade a 20 °C aprox. 0,9 g/cm³

Cor amarelo 

Pressão de escoamento de graxas lubrificantes, DIN 51805, temperatura de teste: -30 °C <= 2 000 mbar

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C aprox. 23 mm²/s

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 300 mm²/s

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

<= 1 grau de corrosão

Grau NLGI, DIN 51818 1 

Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F

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

6 000 mPas

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

3 000 mPas

Torque a baixa temperatura, IP 186, -30ºC, operação <= 200 mNm

Torque a baixa temperatura, IP 186, -30ºC, arranque <= 1 000 mNm

Ponto de gota, DIN ISO 2176 >= 230 °C

Temperatura inferior de serviço -30 °C / -22 °F

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

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 310 x 0,1 mm

Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local seco e livre da formação de gelo 36 Meses

Klüberplex BEM 41-301
Graxa lubrificante especial para rolamentos sujeitos a altas cargas, baixas
velocidades e vibrações

Informações do produto

Klüberplex BEM 41-301, número de artigo 020527, pt
Edição 27.08.2014 [substitui a edição 26.08.2014] 





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.

uma empresa do Grupo Freudenberg

Klüberplex BEM 41-301
Graxa lubrificante especial para rolamentos sujeitos a altas cargas, baixas
velocidades e vibrações

Informações do produto



Informações do produto

Klüberplex BEM 41-141
Lubrificante para rolamentos e mancais lisos submetidos a cargas elevadas

Klüberplex BEM 41-141,número de artigo 020320,pt
Edição 16.05.2018 [substitui a edição 04.05.2018]

Benefícios para sua aplicação
– Funcionamento sem falhas graças ao amplo campo de temperatura de uso, a boa bombeabilidade e a dosificação

precisa em sistemas de lubrificação centralizada
– Vida útil dos rolamentos prolongada graças à boa proteção contra o desgaste inclusive na presença de vibrações
– Maior confiabilidade para geradores de energia eólica graças à boa distribuição da graxa e separação de óleo
– Baixa resistência à fricção e redução da temperatura do componente
– Baixo desgaste graças aos aditivos especiais
– Fácil mudança para Klüberplex BEM 41-141, já que o lubrificante é miscível com outras graxas**

Descrição
Klüberplex BEM 41-141 foi especialmente desenvolvida para
rolamentos em geradores de energia eólica. Klüberplex BEM
41-141 apresenta uma boa resistência a pressões e ao
desgaste e não contém lubrificantes sólidos inorgânicos, tais
como MoS2 ou grafite. Graças a sua boa compatibilidade com
os materiais de vedação usuais comerciais Klüberplex BEM
41-141 é indicada para múltiplas aplicações.

Aplicação
– Lubrificação inicial e relubrificação de rolamentos de rotor

em geradores de energia eólica
– Relubrificação de rolamentos de geradores
– Relubrificação de juntas homocinéticas em eixos laterais

ou longitudinais em veículos
– Rolamentos e mancais lisos submetidos a altas cargas,

vibrações e oscilações.

Notas de aplicação
Klüberplex BEM 41-141 pode ser aplicado mediante pincel,
espátula, bomba de engraxe, sistemas de dosificação
automáticos de pequenas quantidades, cartuchos de graxa,
instalações de dosificação usuais ou sistemas de lubrificação
centralizada (de uma via).
Recomendamos verificar a veículabilidade do produto no
sistema original frente a condições práticas.

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.

Embalagens

Dados do produto Klüberplex BEM 41-141
Número do Artigo 020320
Composição química, tipo de óleo óleo mineral
Composição química, tipo de óleo óleo de hidrocarboneto

sintético
Composição química, espessante sabão especial de lítio
Temperatura inferior de serviço -40 °C / -40 °F
Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F
Cor amarelo-verde
Densidade a 20 °C aprox. 0,88 g/cm³



Klüberplex BEM 41-141
Lubrificante para rolamentos e mancais lisos submetidos a cargas elevadas

Informações do produto

 

Dados do produto Klüberplex BEM 41-141
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite inferior 310 x 0,1 mm
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite superior 340 x 0,1 mm
Grau NLGI, DIN 51818 1
Viscosidade dinâmica aparente a 25 °C, taxa de cisalhamento 300 s-1, equipamento:
viscosímetro rotacional, valor limite inferior

2 000 mPas

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

4 000 mPas

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 130 mm²/s
Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C aprox. 14 mm²/s
Propriedades inibidoras de corrosão das graxas, DIN 51802, (SKF-EMCOR), duração do teste:
1 semana, água destilada

<= 1 grau de corrosão

Pressão de escoamento de graxas lubrificantes, DIN 51805, temperatura de teste: -35 °C <= 1 400 mbar
Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 250 °C
Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local seco e livre da formação de gelo 36 Meses

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.



Informações do produto

Klüberplex BEM 34-132
Graxa especial para rolamentos em aplicações rigorosas

Klüberplex BEM 34-132,número de artigo 017141,pt
Edição 27.10.2017 [substitui a edição 18.05.2017]

Benefícios para sua aplicação
– Operação confiável e com experiência na lubrificação a longo prazo de rolamentos de alta carga
– Vida útil prolongada dos rolamentos devido à boa proteção contra desgaste, também sob vibração e oscilação
– Aumento da vida de serviço devido à excelente proteção contra corrosão e resistência ao ambiente

Descrição
Operações com aplicações sujeitas a vibração em repouso, ex.
rolamentos de roda de veículos motorizados, exigem uma
longa duração da graxa lubrificante e uma boa proteção contra
desgaste. A falha prematura do componente só pode ser
prevenida por um lubrificante apropriado que ofereça boa
proteção contra desgaste e propriedades de liberação de óleo.
Por muitos anos o Klüberplex BEM 34-132 foi testado e
aprovado nessas aplicações.

Aplicação
O Klüberplex BEM 34-132 é usado para rolamentos de esferas
e guias lineares, fuso de esferas recirculantes sujeitos a
movimento oscilante, altas cargas e vibrações.
Estes geralmente podem ser encontrados em:
- unidades de cubo (rolamentos de roda), rolamentos de
amortecedor, rolamentos de bomba de água e juntas universal
em veículos
- guias em máquinas-ferramentas e máquinas de trabalho
- rolamentos lineares em zonas de processamento úmido de
máquinas têxteis, máquinas para fabricação de papel,
transportadores e bombas
O Klüberplex BEM 34-132 também é adequado como graxa de
vedação para rolamentos devido à sua excelente resistência ao
ambiente.

Notas de aplicação
O Klüberplex BEM 34-132 pode ser aplicado por espátula,
pincel ou por pistões de graxa operados manualmente.
Recomendamos verificar a bombeabilidade do Klüberplex BEM
34-132 em sistemas de lubrificação automática antes do uso e
utilizando o Klüberplex BEM 34-131 N para relubrificação, em
particular com tubos de lubrificação longos; consulte o folheto
de informações do produto separado.

Resistência à água e ao ambiente
O Klüberplex BEM 34-132 é resistente à água e ao vapor até
130 ° C, e em muitas soluções alcalinas e ácidos diluídos, por
exemplo,
10% de solução de hidróxido de potássio até 90 ° C,
10% de ácido sulfúrico até 70 ° C,
10% de ácido nítrico até 40 ° C,
1% de ácido clorídrico até 40 ° C
(teste com base em DIN 51 807, pt.1 com tiras de aço V 2 A)

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.

Embalagens Klüberplex BEM 34-132
Lata 1 kg +
Balde PE 25 kg +
Tambor Aço 180 kg +



Klüberplex BEM 34-132
Graxa especial para rolamentos em aplicações rigorosas

Informações do produto

 

Dados do produto Klüberplex BEM 34-132
Número do Artigo 017141
Graxas lubrificantes -K, DIN 51825 juntamente à norma DIN 51502 KPHC2N-30L
Composição química, tipo de óleo óleo mineral
Composição química, tipo de óleo óleo de hidrocarboneto

sintético
Composição química, espessante sabão complexo de cálcio
Temperatura inferior de serviço -35 °C / -31 °F
Temperatura superior de serviço 140 °C / 284 °F
Cor bege
Grau NLGI, DIN 51818 2
Densidade a 20 °C aprox. 0,90 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
Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 130 mm²/s
Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C aprox. 15,5 mm²/s
Propriedades inibidoras de corrosão das graxas, DIN 51802, (SKF-EMCOR), duração do teste:
1 semana, água destilada

<= 1 grau de corrosão

Torque em baixa temperatura, IP 186, -35 °C, em operação <= 100 mNm
Torque em baixa temperatura, IP 186, -35 °C, partida <= 1 000 mNm
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 36 Meses

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.



Informações do produto

Klüberplex BEM 41-132
Graxa de longa duração para rolamentos a elevadas temperaturas

Klüberplex BEM 41-132,número de artigo 020256,pt
Edição 18.01.2017 [substitui a edição 17.12.2016]

Benefícios para sua aplicação
– Longa vida de serviço graças aos aditivos especiais antidesgaste para rolamentos de rolos
– Manutenção reduzida
– Graxa versátil graças ao amplo campo de temperaturas de uso e uma liberação de óleo otimizada

Descrição
Klüberplex BEM 41-132 é à base de um hidrocarboneto
sintético, óleo mineral e sabão especial de lítio. Os aditivos
cuidadosamente selecionados asseguram uma ótima
resistência à oxidação, desgaste e corrosão.

Aplicação
Klüberplex BEM 41-132 é utilizada para a lubrificação de longa
duração ou permanente de rolamentos em um campo de
temperaturas de uso* entre 70 a 110 ºC.
Klüberplex BEM 41-132 é indicada para rolamentos com alta
porcentagem de fricção por deslizamento tais como

– rolamento de rolos cônicos
– rolamento de rolos cilíndricos
– rolamento de rolos esféricos

e
– rolamentos radiais rígidos assim como
– rolamentos em por ex.
– máquinas de papel (zona seca)
– máquinas têxteis (instalações de secagem)
– motores elétricos
– sopradores de ar quente
– fornos de secagem

– ciclones na indústria de matéria-prima
– geradores de plantas eólicas

ou
rolamentos em componentes de veículos

– rolamentos de embreagens
– rolamentos de alternadores
– rolamentos de bomba d’água
– mancais de viscoventiladores

Notas de aplicação
Klüberplex BEM 41-132 é aplicada por meio de espátula, pincel
ou pistola graxeira. Para aplicação via sistema automático de
lubrificação, a bombeabilidade deve ser checada previamente.
Antes de uma aplicação em série recomendamos testar a
compatibilidade do lubrificante com os materiais em contato.

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.

Embalagens Klüberplex BEM 41-132
Cartucho PE 400 g +
Lata 1 kg +
Balde metálico 25 kg +
Tambor Aço 170 kg +



Klüberplex BEM 41-132
Graxa de longa duração para rolamentos a elevadas temperaturas

Informações do produto

 

Dados do produto Klüberplex BEM 41-132
Número do Artigo 020256
Graxas lubrificantes -K, DIN 51825 juntamente à norma DIN 51502 KPHC2N-30L
Composição química, espessante sabão especial de lítio
Composição química, tipo de óleo óleo de hidrocarboneto

sintético
Composição química, tipo de óleo óleo mineral
Temperatura inferior de serviço -40 °C / -40 °F
Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F
Cor amarelo
Densidade a 20 °C aprox. 0,90 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
Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C aprox. 120 mm²/s
Viscosidade cinemática do óleo base, DIN 51562 pt 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C aprox. 14 mm²/s
Propriedades inibidoras de corrosão das graxas, DIN 51802, (SKF-EMCOR), duração do teste:
1 semana, água destilada

<= 1 grau de corrosão

Ponto de gota, DIN ISO 2176 >= 250 °C
Fator de rotação (n x dm) aprox. 1 000 000 mm/min
Separação do óleo, DIN 51817 N, após 7 d/40 °C <= 4 % em peso
Teste de graxas lubrificantes na bancada de teste de rolamentos FAG FE9, DIN 51821 pt. 02,
velocidade: 6000 min-1, carga axial: 1500 N, temperatura:150 °C, vida útil F50:

>= 100 h

Torque em baixa temperatura, IP 186, -40 °C, partida <= 1 000 mNm
Torque em baixa temperatura, IP 186, -40 °C, em operação <= 200 mNm
Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local seco e livre da formação de gelo 36 Meses

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.



Informações do produto

Klüberplex BE 91-502 SAM 
Graxa lubrificante para altas pressões e temperaturas, resistente a água

Klüberplex BE 91-502 SAM ,número de artigo 288566,pt
Edição 20.07.2018

Benefícios para sua aplicação
– Graxa lubrificante para temperaturas e cargas dinâmicas muito elevadas
– Para rolamentos e mancais lisos de baixa a média velocidade
– Muito boa resistência à ação da água
– Excelente propriedade de proteção anticorrosiva
– Boa capacidade de selagem e vedação

Descrição
Klüberplex BE 91-502 SAM é uma graxa isenta de metais
pesados, formulada a base de uma seleção de óleos minerais
e espessante de sulfonato de cálcio.
Klüberplex BE 91-502 SAM cobre um amplo campo de
temperaturas de aplicação. Possui uma elevada aderência ao
metal e notável resistência à água, água quente e vapor de
água.
Klüberplex BE 91-502 SAM se destaca por sua alta capacidade
de suportar carga e efetiva proteção antidesgaste sendo seu
comportamento neutro frente aos distintos materiais antifricção
dos mancais lisos, aços de rolamentos e acoplamentos
dentados. Seu desempenho diante de condições de elevadas
cargas dinâmicas, inclusive a baixas velocidades de rotação,
se destaca.
Klüberplex BE 91-502 SAM possui um alto rendimento (baixo
consumo em relação a outras graxas) graças a sua boa
capacidade vedante, alta resistência ao arraste ocasionado por
água e excelentes valores de estabilidade mecânica.

Aplicação
Klüberplex BE 91-502 SAM é uma graxa de desenvolvimento
avançado para ser aplicada na indústria siderúrgica,
mineração, papeleira, em acoplamentos, mancais lisos e
rolamentos, caracterizando-se por conferir altíssima
capacidade de proteção antidesgaste, com mínimo consumo,
evitando a contaminação da água de refrigeração.

Notas de aplicação
Klüberplex BE 91-502 SAM pode ser aplicada por meio de
bomba manual, pneumática ou sistemas centralizados sem
produzir obstruções nas tubulações, distribuidores afetados por
alta temperatura.

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.

Embalagens Klüberplex BE 91-502 SAM
Lata 1 kg +
Balde 25 kg +
Tambor 180 kg +

Informações do produto Klüberplex BE 91-502 SAM
Cor Bege Cor Bege
Campo de temperatura de trabalho -10 – 200 lubr. Automática
Espessante Sulfonato de Cálcio
Ponto de gota, DIN ISSO 2176 >260 ºC



Klüberplex BE 91-502 SAM
Graxa lubrificante para altas pressões e temperaturas, resistente a água

Informações do produto

 

Informações do produto Klüberplex BE 91-502 SAM
Penetração trabalhada a 25ºC,( 60 golpes), DIN ISSO 2137; 290-315 x 0,1 mm
Estabilidade mecânica, DIN ISO 2137 (variação em 100.000 golpes) <10 %
Carga de soldagem, DIN 51350/4, aparelho de 4 esferas >5.000 N
Water Washout, ASTM D-1264: 38 ºC 0,5 %
Water Washout, ASTM D-1264: 80 ºC 1,5 %
Viscosidade do oleo base à 40°C, DIN 51561, mm2/s
a 40°c
a100°c

500
33

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

36 meses

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 LUBRIFICANTES ESPECIAIS Ltda. /

Rua São Paulo, 345, Distrito Industrial de Alphaville, 06465-902 Barueri - São
Paulo, Brazil /

Phone +55-11-4166-9000 - Fax +55-11-4166-9004

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



 

 
 

Informação do Produto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benefícios para sua aplicação 

― Graxa lubrificante para temperaturas e cargas dinâmicas muito elevadas 

― Para rolamentos e mancais planos de baixa a média velocidade 

― Muito boa resistência à ação da água 

― Excelente propriedade de proteção anticorrosiva 

― Boa capacidade de selagem e vedação 
 
 

 
Descrição 

Klüberplex BE 91-222 SAM é uma graxa livre de chumbo 

formulada à base de uma seleção de óleos minerais e 
espessante de sulfonato de cálcio. 
Klüberplex BE 91-222 SAM cobre um amplo campo de 
temperaturas de aplicação. Possui uma elevada aderência 
ao metal e notável resistência à água, água quente e 
vapor de água. 
Klüberplex BE 91-222 SAM se destaca por sua alta 

capacidade de suportar carga e efetiva proteção 

antidesgaste, sendo seu comportamento neutro frente aos 

distintos materiais dos mancais planos, aços de 

rolamentos e acoplamentos dentados. Seu desempenho 
diante de condições de elevadas cargas dinâmicas, 
inclusive a baixas velocidades de rotação, se destaca. 

Klüberplex BE 91-222 SAM possui alto rendimento 
(baixo consumo em relação a outras graxas) graças a sua 

boa capacidade de vedação, alta resistência ao arraste 
ocasionado pela água e excelentes valores de estabilidade 
mecânica. 

 
 

Aplicação 

Klüberplex BE 91-222 SAM é uma graxa de 
desenvolvimento avançado para ser aplicada na indústria 
siderúrgica, mineração, papeleira, em acoplamentos, 

mancais planos, mancais de rolamentos e mesa de rolos em 
laminação, caracterizando-se por conferir altíssima 
capacidade de proteção antidesgaste, com mínimo 
consumo, evitando a contaminação da água de 
refrigeração. 

Notas de aplicação 

Klüberplex BE 91-222 SAM pode ser aplicada por meio de 
bomba manual, pneumática ou sistemas centralizados sem 
produzir obstruções nas tubulações, distribuidores afetados por 
alta temperatura. 

 
 

Folhas de dados de segurança 

As informações de segurança podem ser baixadas ou 
solicitadas via nosso website www.klueber.com. Você pode 
também obter com sua pessoa de contato na Klüber 
Lubrication. 

 
 

Embalagens  Klüberplex BE 91-222 SAM 

Tambor 180 kg  
+ 

Balde 25 kg  
+ 

Lata 1 kg  
+ 

 
 

Klüberplex BE 91-222 SAM,  

Edição 05.21 DASM 

 
Klüberplex BE 91-222 SAM 
Graxa lubrificante para altas pressões e temperaturas, resistente à água 

http://www.klueber.com/


original fechada e local seco sem formação de gelo, aprox. 
36 meses

 

Type your text 

Vida útil mínima a partir da data de fabricação - produto armazenado em sua embalagem 
original fechada e local seco sem formação de gelo, aprox 36 meses 

Informação do Produto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados do Produto 
 

Klüberplex BE 91-222 SAM 

Cor 
 

Bege 

 

Campo de temperatura de trabalho, (ºC) 

  
-10 a 135 

Espessante 

 

Sulfonato de Cálcio 

Ponto de gota, DIN ISO 2176, (ºC) 
 

>260  

Penetração trabalhada a 25ºC,( 60 golpes), DIN ISO 2137; 0,1 mm 
 

290-315 

Estabilidade mecânica, DIN ISO 2137 (variação em 100.000 golpes), % 
 

<10  

Carga de soldagem, DIN 51350/4, aparelho de 4 esferas, N 
 

>4.000 

Water Washout, ASTM D-1264: 38 ºC, (%) 
 

0,5  

Water Washout, ASTM D-1264: 80 ºC, (%) 
 

1,5  

Viscosidade do oleo base à 40°C, DIN 51561, mm²/s 
 

220 

Viscosidade do óleo base à 100°C, DIN 51561, mm²/s  17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klüber Lubrication / Rua São Paulo, 345 Barueri / São Paulo / telefone (11) 4166-9000 / fax 
(11) 4166-9088. 

   As informações contidas neste documento são baseadas em nossa experiência geral e 
conhecimento no momento de sua publicação e tem como objetivo fornecer informação de 
possíveis aplicações para o leitor com experiência técnica. Sem dúvida não constituem 
nenhuma garantia das propriedades do produto e não eximem o usuário da obrigação de 
efetuar ensaios preliminares de campo com o produto selecionado para uma aplicação 

Klüber Lubrication – your global specialist 
 

Soluções tribológicas inovadoras são nossa paixão. 
Através de contato pessoal e consultoria, nós ajudamos 
nossos clientes a serem bem sucedidos mundialmente, 
em todas as indústrias e mercados. Com nossos conceitos 
experientes e ambiciosos, e com pessoal competente 
temos cumprido os requisitos cada vez mais exigentes de 
fabricação de lubrificantes de alto desempenho por mais 
de 80 anos. 

específica. Todos os dados são valores de referência que dependem da composição do 
lubrificante, do uso pretendido e do método de aplicação. Os valores do lubrificante mudam 
dependendo das cargas mecânicas, dinâmicas, químicas e térmicas, tempo e pressão. Estas 
mudanças podem afetar a função de um componente. Nós recomendamos contatar-nos para 
discutir sua aplicação específica. Se possível ficaremos contentes em fornecer uma amostra 
para teste mediante pedido. Entre tanto a Klüber Lubrication reserva o direito de mudar todas 
as informações técnicas deste documento a qualquer momento e sem aviso prévio. 

Autor e editor: Klüber lubrication München SE & Co. KG. Reprodução total ou parcial é 
permitida somente sob consulta à Klüber Lubrication münchen SE & Co. KG, se a fonte for 
indicada e a cópia de um comprovante for apresentada. 

  uma companhia do Grupo Freudenberg 

 
 

 

 
Klüberplex BE 91-222 SAM 
Graxa lubrificante para altas pressões e temperaturas, resistente à água 



Informações do produto

Klüberplex BE 31-102…-222…-502
Graxa lubrificante para requisitos extremos

Klüberplex BE 31-102…-222…-502,número de artigo 017135, 017132, 017126,pt
Edição 14.11.2017 [substitui a edição 21.07.2017]

Benefícios para sua aplicação
– Aumento da vida útil do componente
– Devido à redução no desgaste e capacidade absorção de carga
– Redução de manutenção devido
– Ao bom efeito de vedação e boa resistência à água e outros meios
– Ao longos intervalos de relubrificação

Descrição
Klüberplex BE 31-102... -222... -502 são graxas a base de óleo
mineral e sabão de cálcio. Elas oferecem alta resistência a
cargas mecanicamente dinâmicas e boas propriedades de
adesão. Klüberplex BE 31-102... -222... -502 são altamente
resistentes aos meios externos, água e vapor de água. Nos
recomendamos testar a compatibilidade antes da aplicação em
série.

Aplicação
Klüberplex BE 31-102... -222... -502 são graxas lubrificantes
para rolamentos, mancais, pivô, pequenas engrenagens. As
graxas também podem ser usadas na vedação, para selos
labirinto, valvúlas e conexões industriais. Estas graxa são
utilizadas para lubrificação vitalícia e de longa duração em
rolamentos de componentes automotivos ( rolamentos em
bombas d’água, junta e bucha universal), máquinas de
processos úmidos na industria textil (lavadoras), centrifugas
( rolos de topo e de fundo de mecanismos de estiragem),

transportadores (rolos de carga em áreas úmidas), máquinas
agrícolas, de construção, no processamento alimentício, como
rolamentos em motores elétricos, ventiladores e bombas.

Notas de aplicação
Klüberplex BE 31-102…-222…-502 pode ser aplicada por
pistola de graxa, pincel ou espátula. Para lubrificação via
sistemas centralizados, por favor verificar a bombeabilidade
com o fabricante. Detergentes comerciais podem ser utilizados
para a pré-limpeza dos pontos de lubrificação.

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.

Embalagens Klüberplex BE
31-102

Klüberplex BE
31-222

Klüberplex BE
31-502

Cartucho PE 400 g + + +
Lata 1 kg + + +
Balde PE 25 kg + + +
Tambor Aço 180 kg + + +

Dados do produto Klüberplex BE
31-102

Klüberplex BE
31-222

Klüberplex BE
31-502

Número do Artigo 017135 017132 017126
Temperatura inferior de serviço -15 °C / 5 °F -10 °C / 14 °F -10 °C / 14 °F
Temperatura superior de serviço 120 °C / 248 °F 140 °C / 284 °F 140 °C / 284 °F
Textura fibroso fibroso fibroso
Cor marrom marrom marrom



Klüberplex BE 31-102…-222…-502
Graxa lubrificante para requisitos extremos

Informações do produto

 

Dados do produto Klüberplex BE
31-102

Klüberplex BE
31-222

Klüberplex BE
31-502

Densidade a 20 °C aprox. 0,96 g/cm³ aprox. 0,96 g/cm³ aprox. 0,96 g/cm³
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite
inferior

265 x 0,1 mm 245 x 0,1 mm 245 x 0,1 mm

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

295 x 0,1 mm 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. 100 mm²/s aprox. 220 mm²/s aprox. 500 mm²/s

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

aprox. 12 mm²/s aprox. 19 mm²/s aprox. 31 mm²/s

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

<= 1 grau de
corrosão

<= 1 grau de
corrosão

Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 190 °C >= 190 °C >= 190 °C
Fator de rotação (n x dm) 1 000 000 mm/min 500 000 mm/min aprox. 200 000 mm/

min
Pressão de escoamento de graxas lubrificantes, DIN 51805,
temperatura de teste: -10 °C

<= 1 400 mbar <= 1 400 mbar

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

<= 1 400 mbar

À prova d’água, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C <= 1 - 90 <= 1 - 90 <= 1 - 90
Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local
seco e livre da formação de gelo

36 Meses 36 Meses 36 Meses

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.



Informações do produto

Klüberplex AG 11-461, -462
Lubrificantes brancos de serviço e impregnação para acionamento abertos

Klüberplex AG 11-461, -462,número de artigo 039091, 039213, 081302,pt
Edição 21.07.2017 [substitui a edição 18.05.2017]

Benefícios para sua aplicação
– Necessidades de manutenção reduzidas

– Baixa contaminação do ambiente da máquina devido ao uso de lubrificantes sólidos brancos e baixo consumo de
lubrificantes

– Excelente aderência mesmo em baixas temperaturas
– Possível unificação de produtos devido a seu amplo campo de aplicações como por ex. acionamentos de coroa

dentada / pinhão e rolamentos
– Rendimento elevado dos componentes

– Menor desgaste devido à seleção de lubrificantes sólidos e aditivos
– Excelente proteção contra corrosão quando exposto a água salgada

Descrição
Klüberplex AG 11-461 e 462 são lubrificantes filantes e
aderentes a base de óleo mineral, sabão complexo de alumínio
e lubrificantes sólidos brancos. Klüberplex AG 11-461 e 462
oferecem elevada capacidade de carga e excelente
propriedade de proteção contra corrosão.
Estas graxas adesivas provaram ser eficazes por muitos anos,
fornecendo proteção confiável de componentes também
quando expostos a água salgada ou durante longos períodos
de paragem.

Aplicação
Klüberplex AG 11-461 e 462 foram concebidos como
lubrificantes de preparação para aro de engrenagem e
unidades de carregamento, também podem ser usados como
lubrificante de contraste para verificar o padrão de carga da
unidade.
Klüberplex AG 11-461 e 462 são também adequados para a
lubrificação e proteção eficiente em aplicações de plataformas
offshore e geração de energia eólica tais como pequenos
acionamentos abertos, rolamentos de baixa velocidade, trilhos
de deslizamento e guias e componentes similares sujeitos a
influência da água salgada no setor marítimo.

Notas de aplicação
Impregnação
Klüberplex AG 11-461 e 462 podem ser aplicadas por meio de
espátula e pincel, idealmente em superfícies limpas. Para
determinar a quantidade certa para a aplicação, ver diagrama
na folha seguinte.
Lubrificante de Serviço
Klüberplex AG 11-461 e 462 podem ser aplicadas por bombas
manuais de graxa. Ambos os produtos são bombeáveis em
sistemas centralizados de lubrificação e pulverizáveis a
temperaturas abaixo de 0 ºC. Apresentam aderência suficiente
a temperaturas de -40 ºC. Uma carga térmica de curta duração
de até 200 ºC é admissível.
As quantidades de lubrificantes dependem das condições de
serviço e devem ser ajustadas a cada aplicação individual.

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.

Embalagens Klüberplex AG
11-461

Klüberplex AG
11-462

Klüberplex AG
11-462Spray

Cartucho PE 450 g + + -
Lata 1 kg + + -
Balde PE 25 kg + + -
Lata Aerosol metálica 400 ml - - +



Klüberplex AG 11-461, -462
Lubrificantes brancos de serviço e impregnação para acionamento abertos

Informações do produto

 

Dados do produto Klüberplex AG
11-461

Klüberplex AG
11-462

Klüberplex AG
11-462Spray

Número do Artigo 039213 039091 081302
Lubrificantes sólidos, porcentagem aprox. 20 % em

peso
aprox. 20 % em
peso

aprox. 20 % em
peso

Temperatura inferior de serviço -20 °C / -4 °F -10 °C / 14 °F -10 °C / 14 °F
Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F 150 °C / 302 °F 150 °C / 302 °F
Cor branco branco branco
Textura homogêneo homogêneo homogêneo
Densidade a 20 °C aprox. 1,07 g/cm³ aprox. 1,05 g/cm³
Grau NLGI, DIN 51818 1 2
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite
inferior

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

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

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

Grau de viscosidade ISO do óleo base, DIN ISO 3448, ISO VG 460 460 460
Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 180 °C >= 180 °C >= 180 °C
Teste de scuffing FZG, segundo a norma DIN ISO 14635,
A/2.76/temperatura ambiente, estágio de carga de scuffing

>= 12 >= 12 >= 12

Efetividade da película lubrificante aprox. -40 °C aprox. -40 °C aprox. -40 °C
À prova d’água, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C 0 - 90 0 - 90 0 - 90
Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local
seco e livre da formação de gelo

24 Meses 24 Meses 24 Meses

Determinar quantidade para impregnação

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.



Informações do produto

Klüberplex AG 11-461, -462
Lubrificantes brancos de serviço e impregnação para acionamento abertos

Klüberplex AG 11-461, -462,número de artigo 039091, 039213, 081302,pt
Edição 21.07.2017 [substitui a edição 18.05.2017]

Benefícios para sua aplicação
– Necessidades de manutenção reduzidas

– Baixa contaminação do ambiente da máquina devido ao uso de lubrificantes sólidos brancos e baixo consumo de
lubrificantes

– Excelente aderência mesmo em baixas temperaturas
– Possível unificação de produtos devido a seu amplo campo de aplicações como por ex. acionamentos de coroa

dentada / pinhão e rolamentos
– Rendimento elevado dos componentes

– Menor desgaste devido à seleção de lubrificantes sólidos e aditivos
– Excelente proteção contra corrosão quando exposto a água salgada

Descrição
Klüberplex AG 11-461 e 462 são lubrificantes filantes e
aderentes a base de óleo mineral, sabão complexo de alumínio
e lubrificantes sólidos brancos. Klüberplex AG 11-461 e 462
oferecem elevada capacidade de carga e excelente
propriedade de proteção contra corrosão.
Estas graxas adesivas provaram ser eficazes por muitos anos,
fornecendo proteção confiável de componentes também
quando expostos a água salgada ou durante longos períodos
de paragem.

Aplicação
Klüberplex AG 11-461 e 462 foram concebidos como
lubrificantes de preparação para aro de engrenagem e
unidades de carregamento, também podem ser usados como
lubrificante de contraste para verificar o padrão de carga da
unidade.
Klüberplex AG 11-461 e 462 são também adequados para a
lubrificação e proteção eficiente em aplicações de plataformas
offshore e geração de energia eólica tais como pequenos
acionamentos abertos, rolamentos de baixa velocidade, trilhos
de deslizamento e guias e componentes similares sujeitos a
influência da água salgada no setor marítimo.

Notas de aplicação
Impregnação
Klüberplex AG 11-461 e 462 podem ser aplicadas por meio de
espátula e pincel, idealmente em superfícies limpas. Para
determinar a quantidade certa para a aplicação, ver diagrama
na folha seguinte.
Lubrificante de Serviço
Klüberplex AG 11-461 e 462 podem ser aplicadas por bombas
manuais de graxa. Ambos os produtos são bombeáveis em
sistemas centralizados de lubrificação e pulverizáveis a
temperaturas abaixo de 0 ºC. Apresentam aderência suficiente
a temperaturas de -40 ºC. Uma carga térmica de curta duração
de até 200 ºC é admissível.
As quantidades de lubrificantes dependem das condições de
serviço e devem ser ajustadas a cada aplicação individual.

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.

Embalagens Klüberplex AG
11-461

Klüberplex AG
11-462

Klüberplex AG
11-462Spray

Cartucho PE 450 g + + -
Lata 1 kg + + -
Balde PE 25 kg + + -
Lata Aerosol metálica 400 ml - - +



Klüberplex AG 11-461, -462
Lubrificantes brancos de serviço e impregnação para acionamento abertos

Informações do produto

 

Dados do produto Klüberplex AG
11-461

Klüberplex AG
11-462

Klüberplex AG
11-462Spray

Número do Artigo 039213 039091 081302
Lubrificantes sólidos, porcentagem aprox. 20 % em

peso
aprox. 20 % em
peso

aprox. 20 % em
peso

Temperatura inferior de serviço -20 °C / -4 °F -10 °C / 14 °F -10 °C / 14 °F
Temperatura superior de serviço 150 °C / 302 °F 150 °C / 302 °F 150 °C / 302 °F
Cor branco branco branco
Textura homogêneo homogêneo homogêneo
Densidade a 20 °C aprox. 1,07 g/cm³ aprox. 1,05 g/cm³
Grau NLGI, DIN 51818 1 2
Penetração trabalhada, DIN ISO 2137, 25 °C, valor limite
inferior

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

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

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

Grau de viscosidade ISO do óleo base, DIN ISO 3448, ISO VG 460 460 460
Ponto de gota, DIN ISO 2176, IP 396 >= 180 °C >= 180 °C >= 180 °C
Teste de scuffing FZG, segundo a norma DIN ISO 14635,
A/2.76/temperatura ambiente, estágio de carga de scuffing

>= 12 >= 12 >= 12

Efetividade da película lubrificante aprox. -40 °C aprox. -40 °C aprox. -40 °C
À prova d’água, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C 0 - 90 0 - 90 0 - 90
Vida útil mínima – na embalagem original fechada, em local
seco e livre da formação de gelo

24 Meses 24 Meses 24 Meses

Determinar quantidade para impregnação

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.


