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Beyaz eşyalar ve ev aletleri için
özel yağlayıcılar
Özel yağlar ve gresler

Klüber Lubrication özel yağlayıcıları Her zaman iyi seçim
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Modern ev aletleri, her zamankinden daha zorlu koşullar için
geliştirilmektedirler: Daha yüksek kalite, daha uzun çalışma
ömrü, daha düşük maliyetler ve azalan enerji tüketimi. Bir
tasarım elemanı olarak yağlayıcılar, rulmanlar, dişliler, zincirler
ve sızdırmazlık elemanlarındaki zorlu standartları karşılamaya
yardımcı olmaktadır. Bu ekipman büyük ya da küçük, sıcak ya
da soğuk, hızlı ya da yavaş olursa olsun, Klüber Lubrication bu
özel uygulamanız için uygun yağlayıcı çözümünü size sunacaktır.
Denenmiş ve onaylanmış kalite
Klüber Lubrication sahip olduğu kapsamlı laboratuvarlarında
110’dan fazla test donanımı ile standart testlerin yanı sıra Klüber
Lubrication tarafından geliştirilmiş özel testler ile ürünlerini sürekli
olarak geliştirmektedir. Bu test sonuçları, doğru yağlayıcı seçimi
için temel olan yüksek kalite düzeyimizi onaylamaktadır.
OEMler ve işletmelere olan uzun süreli iş ortaklıklarımız sayesinde endüstrisinizi ve uygulamalarınızı yakından tanımaktayız.
Sektördeki tüm OEMler, bileşenleri için Klüber Lubrication
yağlayıcılarını tavsiye etmektedir. Geniş ürün çeşidimiz ile
uygulamanız için tercih edebileceğiniz çok sayıda yağ, gres,
pasta, vaks ve kaplamayı sizlere sunmaktayız.
Daha az enerji tüketimi
Klüber Lubrication özel yağlayıcıları, günümüzün ihtiyaçlarına
göre sürekli olarak geliştitilmektedir. Enerji verimliliğini en üst
düzeye çıkarabilmek için enerji tüketimini ve dolayısıyla CO2
emisyonunu azaltmak amacıyla yenilenmiş özel ürünlerimiz
sayesinde, işletme maliyetlerini minimize edebilirsiniz.
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Doğru yağlayıcı kullanımının
uygulamanız için faydaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rulmanlar, dişliler ve kayar noktalarda daha uzun çalışma
ömrü,
Azalan sürtünme ve aşınma,
Beyaz eşya uygulamalarınızda azalan arıza oranı,
Korozyonun önlenmesi,
Stick-slip etkisinin önlenmesi,
Sesin azalması,
Yağlayıcı ve plastik / elastomerler arasında daha iyi uyum,
Yağlayıcı kontaminasyonu ve kalıntı oluşumunda azalma,
Kuru yağlayacı kullanımıyla azalan kontaminasyon, yapışma
ya da kalıntı,
NSF H1 tescilli ürünlerin kullanımıyla güvenilir gıda ürünleri,
Daha iyi enerji dengesi,
Ekipman, bileşen ve proses giderlerinin azalması.

Bize ulaşın! Triboloji uzmanlarımız, beyaz eşya uygulamalarınız
için size özel gereksinimlerinize uygun doğru yağlayıcıyı bulmanız
konusunda sizlere destek olmaktan mutluluk duyacaklardır.

Çamaşır makinası

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Açıklama

Uygulamanız için faydaları

Tambur - rulmanlar ve sızdırmalık elemanları

PETAMO GHY 133 N

Özel katkılar ile yarı sentetik poliüre
gres

AMBLYGON TA 15/2

Poliüre kalınlaştırıcısı ile yüksek sıcaklık
ve uzun ömür gresi

Rulman ve keçelerin yağlanması için uygundur.
Yüksek hız ve yükler altında çalışma için uygundur.
Yıkama kimyasalları dayanımı iyidir.
Yüksek termal kararlılık sağlar.

Damper

STABUTHERM GH 461 ve 462

Mineral yağ, poliüre

Düşük ses özelliği sunar.
Plastiklerle uyumu ve sönümleme karakteristiği iyidir.

Pompa - sinter yatakların emprenyesi

Klübersynth DB 2 Serisi

Polialfaolefin sıvı

Ömür boyu yağlama sağlar.

Pompa - sinter yatakların ek yağlaması

MIKROZELLA G 8 OY K

Polialfaolefin yağ, silikat

Ömür boyu yağlama sağlar.
Kalıntı oluşumu riskini azaltır.
Hassas yağlama yapar.

Pompa - conta

UNISILKON GLK 112

Silikon yağ, lityum sabun

Ömür boyu yağlama sağlar.

Kapak sızdırmazları

Klübertop TP 36-1300 N A-B

Suyla karşıabilen,
iki bileşenli kaplama

Kolay montaj sağlar.
Sürtünme katsayısı düşüktür.
Yüksek aşınma direnci ve kimyasal stabilite sunar.

Kapak menteşeleri

Klüberlub NH1 11-222

Parafin mineral yağ,
alüminyum kompleks sabun

Şeffaftır.
ISO 21469 sertifikalıdır. NSF-H1 tescili ile süreç
güvenliğini destekler.
İyi su direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli koruma
sağlar.

Elektrik düğmeleri

Klüberlectric KR 44-402

Polialfaolefin yağ,
lityum kompleks sabun

Elektrik direnci düşüktür.
Birçok plastikle uyumu iyidir.

Metal vidalar

Klüberplus SK 12-205

Suyla karşıabilen vaks

Kaplanmamış vidalar ile daha kolay montaj sağlar.
(torklar düşük olduğunda)

Elektrik motoru - rulmanlar

Klüberquiet BQ 72-72

Ester yağ, poliüre

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar ve rulmanlar
için ses azaltıcı grestir.
Düşük çalışma torkları sunar.
Ömür boyu yağlama sağlar.

Kurutucu

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Açıklama

Uygulamanız için faydaları

Fan motoru - rulmanlar

Klüberquiet BQ 72-72

Ester yağ, poliüre gres

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar ve rulmanlar
için ses azaltıcı grestir.
Düşük çalışma torkları sunar.
Ömür boyu yağlama sağlar.

Tambur - rulmanlar ve sızdırmalık elemanları

PETAMO GHY 133 N

Yarı sentetik poliüre gres

Rulman ve keçeler için tek yağlayıcıdır.
Yüksek hız ve yükler için uygundur.

Hava perdesi

Klübertop TP 18-810 N

Havayla kuruyan,
suyla karışabilen, PTFE kaplama

Hav yapışmasını azaltır.

Sızdırmazlık elemanları

Klübertop TP 36-1300 N A-B

Suyla karışabilen,
iki bileşenli kaplama

Kolay montaj sağlar.
Sürtünme katsayısı düşüktür.
Yüksek aşınma direnci ve kimyasal stabilite sunar.

Bulaşık makinası

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Açıklama

Uygulamanız için faydaları

Pompa - sinter yatakların emprenyesi

Klübersynth DB 2 Serisi

Polialfaolefin sıvı

Ömür boyu yağlama sağlar.

Pompa - sinter yatakların ek yağlaması

MIKROZELLA G 8 OY K

Polialfaolefin yağ, silikat

Ömür boyu yağlama sağlar.
Kalıntı oluşumu riskini azaltır.
Doğru miktarda ve zamanında yağlama sağlar.

Pompa - conta

UNISILKON GLK 112

Silikon yağ, lityum sabun

Ömür boyu yağlama sağlar.
Plastik ve elastomer uyumu iyidir.

Plastik kayma elemanları

Klübertop TP 36-1300 N A-B

Suyla karışabilen,
iki bileşenli kaplama

Kolay montaj sağlar.
Sürtünme katsayısı düşüktür.
Yüksek aşınma direnci ve kimyasal stabilite sunar.

Kapak menteşeleri

Klüberlub NH1 11-222

Parafin mineral yağ,
alüminyum kompleks sabun

Şeffaftır.
ISO 21469 sertifikalıdır. NSF-H1 tescili ile süreç
güvenliğini destekler.
İyi su direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli koruma
sağlar.

Kapak sızdırmazları

Klübertop TP 36-1300 N A-B

Suyla karışabilen,
iki bileşenli kaplama

Sertleşmeyi azaltmaya destek olur.
Kolay montaj sağlar.
Sürtünme katsayısı düşüktür.
Yüksek aşınma direnci ve kimyasal stabilite sunar.

Aspiratör

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Açıklama

Uygulamanız için faydaları

Elektrik motoru - sinter yatakların emprenyesi

Klübersynth DB 2 Serisi

Polialfaolefin sıvı

Ömür boyu yağlama sağlar.
Sesi azaltır.
Korozyon koruması iyidir.
Dikey bileşenlerde daha az kalıntı oluşumu sağlar.

Elektrik motoru - sinter yatakların ek yağlaması

MIKROZELLA G 8 OY K

Polialfaolefin yağ, silikat

Ömür boyu yağlama sağlar.
Kalıntı oluşumu riskini azaltır.
Hassas yağlama yapar.

Fırın
Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Açıklama

Uygulamanız için faydaları

Hava dolaşımlı fan - sinter yatakların emprenyesi

UNISILKON TK 055

Silikon yağ

Ömür boyu yağlama sağlar.

Hava dolaşımlı fan - sinter yatakların ek yağlaması

MIKROZELLA GTK 055

Silikon yağ, lityum sabun

Ömür boyu yağlama sağlar.
Daha az kalıntı oluşumunu destekler.
Mükemmel yağlama sağlar.

Gaz vanaları

Klübersynth AR 34-402*

Polialfaolefin,
kalsiyum kompleks sabun

Tutucudur.
DIN EN 377, sınıf D’ye göre 0–140°C’de onaylıdır.

STABURAGS N 32

Sodyum kompleks sabun

İyi emniyetli yağlama özellikleri sunar.
DIN EN 377, sınıf D’ye göre 0–140°C’de onaylıdır.

NONTROP RB 3 DIN E

Ester yağ, silikat

İyi tutunma, yük taşıma ve aşınma önleme özellikleri
sunar.
DIN EN 377, sınıf D’ye göre 0–140°C’de onaylıdır.

Elektrik düğmeleri

Klüberlectric KR 44-402

Polialfaolefin,
lityum kompleks sabun

Elektrik direnci düşüktür.
Birçok plastikle uyumu iyidir.

Kapak açma mekanizması

Klüberalfa HPX 93-1202

Perflorinli polieter yağ, PTFE

Sürtünme ve aşınmayı azaltır.
300 ° C’ye kadar yüksek termal kararlılık ile ömür boyu
yağlama sağlar.
Yumuşak açma kapama hissi sağlar.

Pişirme fırınındaki kayan raylar

Klüberalfa HPX 93-1202

Perflorinli polieter yağ, PTFE

Sürtünme ve aşınmayı azaltır.
300 ° C’ye kadar yüksek termal kararlılık ile ömür boyu
yağlama sağlar.
Yumuşak açma kapama hissi sağlar.

Buzdolabı

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Açıklama

Uygulamanız için faydaları

Elektrik motoru - sinter yatakların emprenyesi

Klüberbeta DB 7-68

Silikon yağ

Ömür boyu yağlama sağlar.
Düşük sürtünme torkları sunar.
Renksiz olduğunda yakın yüzeylerde kontaminasyon
oluşmaz.

Elektrik motoru - sinter yatakların ek yağlaması

MIKROZELLA DB 47-62

Silikon yağ, lityum sabun

Ömür boyu yağlama sağlar.
Kalıntı oluşumu riskini azaltır.
Mükemmel yağlama sağlar.

Kapak menteşeleri

Klüberlub NH1 11-222

Parafin mineral yağ,
alüminyum kompleks sabun

Şeffaftır.
ISO 21469 sertifikalıdır. NSF-H1 tescili ile süreç
güvenliğini destekler.
İyi su direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli koruma
sağlar.

Kompresörler - piston

Klübertop TP 39 N A-B

İki bileşenli kaplama

Daha kalın yağlayıcı film oluşumunu destekler.
Greslere ve yağlara dirençlidir.
Aşınma koruması iyidir.

Derin dondurucu

Uygulama noktaları /
makine, ekipman

Klüber Lubrication
özel yağlayıcısı

Açıklama

Uygulamanız için faydaları

Kompresörler - piston

Klübertop TP 39 N A-B

İki bileşenli kaplama

Daha kalın yağlayıcı film oluşumunu destekler.
Greslere ve yağlara dirençlidir.
Aşınma koruması iyidir.

Kapak menteşeleri

Klüberlub NH1 11-222

Parafin mineral yağ,
alüminyum kompleks sabun

Şeffaftır.
ISO 21469 sertifikalıdır. NSF-H1 tescili ile süreç
güvenliğini destekler.
İyi su direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli koruma
sağlar.

Elektirkli fan - rulmanlar

Klüberquiet BQ 72-72

Ester yağ, poliüre gres

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar ve rulmanlar
için ses azaltıcı grestir.
Düşük çalışma torkları sunar.
Ömür boyu yağlama sağlar.

Kompresörler - piston

Klübertop TP 39 311 A/B

İki bileşenli kaplama

Daha kalın yağlayıcı film oluşumunu destekler.
Greslere ve yağlara dirençlidir.
Aşınma koruması iyidir.

Kapak menteşeleri

Klüberlub NH1 11-222

Parafin mineral yağ,
alüminyum kompleks sabun

Şeffaftır.
ISO 21469 sertifikalıdır. NSF-H1 tescili ile süreç
güvenliğini destekler.
İyi su direnci sayesinde yüzeylerde uzun süreli koruma
sağlar.

Elektirkli fan - rulmanlar

Klüberquiet BQ 72-72

Ester yağ, poliüre gres

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan uygulamalar ve rulmanlar
için ses azaltıcı grestir.
Düşük çalışma torkları sunar.
Ömür boyu yağlama sağlar.

Plastik taşıma zincirleri

Klübersynth UH1 14-31

Polialfaolefin yağ,
aluminyum kompleks sabun

ISO 21469 sertifikalıdır. NSF-H1 tescili ile süreç
güvenliğini destekler.
Plastik uyumu iyidir.
Düşük sıcaklıklarda düşük sürtünme torkları sunar.

Ev aletleri uygulamaları

Endüstriyel makinalar

Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber
Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’den
önceden alınan yazılı izinle ve kaynak belirtildiğinde ve
kopyası iletildiğinde mümkündür.
Bu teknik broşürdeki bilgiler yayımlandığındaki
genel deneyim ve bilgilerimize dayanmaktadır ve
teknik deneyime sahip kullanıcıya bilgi vermek
amaçlıdır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli
bir uygulama için ürün uyumunu garanti
etmemektedir.
Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle
ilgili ön testleri yapma yükümlülüğüne sahiptir.
Gerekmesi ve mümkün olması durumunda test örneği
yapabilmekteyiz. Uygulamanızı görüşmek üzere
bizimle irtibata geçiniz.
Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir.
Bu nedenle, Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri
San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin bu
broşürdeki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. 10. Sok. No:7
Kapaklı/Tekirdağ
Türkiye
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, İstanbul, Türkiye
(İstanbul Mahkemeleri)
Tescil sertifika no: 46624

www.klueber.com.tr

Klüber Lubrication – your global specialist
Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla,
müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün
pazarlarda yardımcı oluruz. Deneyimli, iddialı bilgi birikimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla,
giderek artan endüstriyel gereksinimleri 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

