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Klüber Lubrication özel yağlayıcıları –
her zaman iyi seçim
Zorlu koşullar
İlaç endüstrisinde uygulanan zorlu GMP (Good Manufacturing
Practice) kılavuzu ilkelerine uymanızı desteklemek için Klüber
Lubrication NSF H1 tescilli özel yağlayıcılar geliştirdi.
GMP ilkelerinde en önemli konulardan biri kontaminasyon
riskidir. Kontaminasyon, istenmeyen maddelerin ürüne
intrüzyonu anlamına gelmektedir. Risk kontrolü bu nedenle,
ürünle temasının her zaman teknik olarak önlenemeyen
yağlayıcılar dahil, tüm yardımcı malzemeleri içermektedir.
Üretim sürecini daha güvenilir hale getirebilmek için, özellikle H1
yağlayıcılar kullanılmalıdır. Böylece yağlayıcların karıştırılma riskini
ve ilaçların H1 tescilli olmayan yağlayıcılarla karışarak kontamine
olmasını önlemektedir.

Temiz çözümler
Klüber Lubrication tarafından bu broşürde listelenen tüm
yağlayıcılar FDA 21 CFR 178.3570 gereksinimlerine uygun
olarak geliştilmiştir ve NSF H1 tescillidir.
Ayrıca, H1 yağlayıcılar imal eden üretim tesisleri ISO
21469 uluslararası standardına göre NSF tarafından
sertifikalandırılmalıdır. Bu standart, ilaçlar ile tesadüfi temas
riski bulunan tüm yağlayıcıların formülasyon, üretim ve
kullanımında hijyen gereksnimlerini şart koşmaktadır. Ayrıca,
yağlayıcı üreticilerinin, amaçlanan yağlaıcı uygulamalarında
kimyasal, fiziksel ve biyolojik bakış açılarıyla bir hijyen stratejisi
geliştirmelerini gerektirmektedir.

Klüber Lubrication yüksek performanslı H1
yağlayıcıları
Klüber Lubrication özel yağlayıcıları makinelerinizin verimliliğini,
güvenilirliğini ve ekonomik çalışmasını arttırmaya yardımcı olur.
Bizim H1 yağlayıcılarmız özel uygulama gereksinimleri için en
uygun hale gelmeleri amaçlanarak geliştirilmiştir. Uygulamaya bağlı
olarak aşağıdaki özelliklerin üzerinde durulmuştur:
––
––
––
––

Yüksek yaşlanma ve oksidasyon direnci
Geliştirilmiş aşınma koruması
İyi korozyon koruması
Temizlik sırasında yıkanarak çıkmaya karşı koruma için iyi su
direnci ve ek olarak entikorozif etki
–– Mükemmel yük taşıma kapasitesi
Sonuç olarak ekipmanların ömründeki önemli artış ve çok daha
uzun bakım aralıkları ve uygulamaya bağlı olarak değişiklik
gösterebilen enerji tüketiminde azalmadır. Uzmanlarımız hangi
yağlayıcımızın uygulamanızın gereksinimlerini tam olarak
karşılayacağını belirlmek konusunda sizlere destek olmaktan
memnuniyet duyacaklardır.

Eksiksiz danışmanlık
Bu broşürde, ilaç endüstrisi uygulamalarında başarısı
kantılanmş olan ürün protföyümüzü listeledik. Yine de prensip
olarak, uygun yağlayıcı seçiminin uzmanlarımız tarafından
yapılmasını tavsiye ediyoruz. Klüber Lubrication yağlama
yönetiminizi optimize etmek için özel bir servis programı olan
KlüberEfficiencySupport’ geliştirdi.

Mineral baz yağlı endüstriyel yağlayıcıları, oldukça kolay bazı
Detaylı bilgi için bize ulaşınız. Sizden haber bekliyoruz!
temel koşulları yerine getiren yüksek performanslı H1 tescilli
yağlayıcılar ile değiştirmek normalde mümkündür. (Malzemelerle
uyumululk, filtre elemanlaının yenilenmesi, vs.). Her ekipmanda
dikkat edilmesi gereken noktalar farkılık gösterebileceğinden,
yağlayıcı seçimi hakkında bize çekinmeden danışınız.
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İlaç üretim makineleri

İlaç üretim
makinesi

Makine bileşeni

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Tablet presi

Tablet zımba ve bronz
yataklar

Klüberpharma UH1 4-220, 4-460

ISO VG 220, 460, DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−15 °C / 110 °C

Özel sentetik yağ

–– Tablet presleri için özel olarak tasarlanmış yağlayıcı; özellikle yüksek hacimli üretim içindir.
–– İyi aşınma koruması sağlar.
–– Bronz uyumludur. Kararma yapmaz; böylece tabletlerde koyu renkli partiküllerden kaynaklı kontaminasyon
oluşmaz. Fire oranını azaltır.

Bronz dışı
malzemelerden
yapılan tablet zımba
ve yataklar

Klüberoil 4 UH1-100 N

ISO VG 100, DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−35 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ

–– POM ya da özel çelikten yapılmış zımbaların yağlaması için uygundur.

Ana şaft rulmanı/
rotor rulman

Klübersynth UH1 14-151 2)

Yoğunluk sınıfı NLGI 1, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi DIN 51562’ye göre
pt. 1; 40 °C’de yaklaşık 150 mm²/sn.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−45 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
alüminyum kompleks sabun

–– Birçok NBR elastomer tipine karşı nötrdür.
–– Rulmanlı ve kaymalı yatakların, taşıyıcı silindirlerin, bağlantı noktalarının, kılavuz barların, kılavuz rayların,
kam disklerinin yağlanması için genel yağlayıcıdır. Çok sayıda uygulamada kullanılabilmesi, kullanılan
yağlayıcı sayısını azaltır; böylece stok tutma ve takip etme daha şeffaf ve kolaydır.

Klübersynth UH1 14-222 2)

Yoğunluk sınıfı NLGI 2, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi DIN 51562-1’e göre
40 °C’de yaklaşık 260 mm²/sn.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−25 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
alüminyum kompleks sabun

–– Birçok NBR elastomer tipine karşı nötrdür.
–– Rulmanlı ve kaymalı yatakların, taşıyıcı silindirlerin, bağlantı noktalarının, kılavuz barların, kılavuz rayların,
kam disklerinin yağlanması için genel yağlayıcıdır. Çok sayıda uygulamada kullanılabilmesi, kullanılan
yağlayıcı sayısını azaltır; böylece stok tutma ve takip etme daha şeffaf ve kolaydır.

Hidrolik ünite

Klüberfood 4 NH1 Serisi

Mevcut viskoziteler: ISO VG 32, 46, 68, 100;
DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
(ISO VG 32, 46, 68):−40 / 135 °C
(ISO VG 100):−35 °C / 135 °C

Sentetik hidrokarbon yağ bazlı
hidrolik yağ

–– İçerdiği katkılar ile yaşlanma direncini gelişmiştir. Su itici etkisi vardır. Köpük eğitimi çok düşüktür. Birçok
NBR ve FPM elastomer tipi ile uyumludur.2)

Dişliler 1)

Klübersynth UH1 6 Serisi

Mevcut viskoziteler: ISO VG 100, 150, 220, 320,
460, 680; DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−25 °C / 160 °C

Sentetik poliglikol uzun ömürlü dişli ve
yüksek sıcaklık yağı

–– Özellikle çelik-bronz sonsuz dişlilerin yağlanması içindir. Ayrıca artan sıcaklıklardaki düz ve konik dişlilerin
her tipi için uygundur.
–– Poliglikol baz yağın mükemmel sürtünme davranışı ile verimliliği geliştirerek ve güçkaybını azaltarak enerji
tasarrufu sağlar. Maliyetlerde ve CO2 emisyonlarında azalma. Büyük dişlilerde, enerji tüketiminde ölçülebilit
bir azalmaya ulaşılabilir.
–– CLP gereksinimlerine uyar.

Ekipman montajı
ve tablet zımba
koruması

Klüberoil 4 UH1-1500 N Sprey

ISO VG 1500; DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı: -25 °C / 120 °C

Sentetik yağ

–– Zımba montajını kolaylaştırır.
–– Zımbalar için depolama sırasında iyi korozyon kormusı sağlar.
–– Sprey formuyla kolay uygulanır.

1) Klübersynth UH1 6’ya ek olarak, ilaç endüstrisi için poliglikol dişli yağı olarak; FDA uyumlu, NLGI sınıfı 000 olan Klübersynth UH1 14-1600 sıvı gresin yanı sıra, FDA
uyumlu, normal sıcaklıklar için PAO bazlı dişli yağı Klüberoil 4 UH1 N ürünümüzü öneriyoruz.Teknik destek için bize danışmaktan lütfen çekinmeyin.
2) Bu uygulamada her iki yağlayıcı tipinin de yüksek başarısı kanıtlanmıştır. Klübersynth UH1 14-222 tutunma kalitesi ve özel yoğunluğuna bağlı olarak yüzey
korumasını iyileştiri. Klübersynth UH1 14-151’in merkezi yağlama sistemlerinde pompalanabilirliği çok iyidir. Uzmanlarımız, uygulamanıza özel parametreleri gözlemleyip sizlere destek olmaktan memnuniyet duyacaktır.
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İlaç üretim makineleri

İlaç üretim
makinesi

Makine bileşeni

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Blister paketleme
makinesi

Derin çekme ünitesi,
film-sızdırmazlık
ünitesi ve ısıtılmış
plaka ünitesine yakın
asansör kızaklar

BARRIERTA L 55/2

NLGI sınıfı 0, 1, 2, 3; DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de yaklaşık 420 mm²/sn.
DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı:
NLGI 0, 1, 2:−40 °C / 260 °C,
NLGI 3: −30 °C / 260 °C

PFPE / PTFE bazlı yüksek sıcaklık gresi

–– 260 °C’ye kadar olan yüksek çalışma sıcaklıklarına dirençlidir.
–– BARRIERTA baz yağları, yalnızca Klüber Lubrication için özel olarak üretilmekte ve mükemmel uzun ömür
stabilitesi ile çok iyi saflık seviyesi göstermektedir.1)

Kılavuz raylar,
kramayerler,
sürücüler, miller,
kardan şaftları

Klübersynth UH1 14-151

Yoğunluk NLGI 1, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi DIN 51562 pt. 1, 40 °C’de
yaklaşık 150 mm²/sn.
Çalışma sıcaklığı aralığı: −45 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ /
alüminyum kompleks sabun

–– Çok sayıda uygulama için uygun yüksek performanslı grestir.
–– Merkezi yağlama sistemleriyle uygulanabilir. Ancak bu sistemlerdeki pompalanabilirlik, farklı tip tesis ve
uygulama koşulları nedeniyle, her uygulama özelinde, üretici ile kontrol edilmelidir. Sizlere destek olmaktan
memnuniyet duyarız.

Zincirler 2)

Klüberoil 4 UH1-1500 N Sprey

ISO VG 1500; DIN 51519’a göre.
Aktif maddenin çalışma sıcaklığı aralığı:
−25 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ

–– Sprey formuyla kolay uygulanır. Aerosol yapısı sayesinde aktif maddeler zincir bağlantılarına kolayca
penetre olur. Güvenli kullanım metodları için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu inceleyiniz.

Derin çekme kalıpları

PARALIQ 91

Kinematik viskozite, 40 °C’de;
13.0 – 15.6 mm²/sn.
DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: 0 / 120 °C

Ester yağ

–– Blister makinesindeki kalıplar için yağlayıcı filmin derin çekmesi için kalıp ayırıcı olarak denenmiş ve test
edilmiştir.
–– Daha kolay uygulanabilirlik için sprey formu da mevcuttur.

Kılavuz raylar,
kramayerler,
sürücüler, miller,
kardan şaftları

Klübersynth UH1 14-151

Yoğunluk sınıfı NLGI 1, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi DIN 51562 pt. 1, 40 °C’de
yaklaşık 150 mm²/sn.
Çalışma sıcaklığı aralığı: −45 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ /
alüminyum kompleks sabun

–– Çok sayıda uygulama için uygun yüksek performanslı grestir.
–– Birçok NBR elastomer tipine karşı nötrdür.
–– Merkezi yağlama sistemleriyle uygulanabilir. Ancak bu sistemlerdeki pompalanabilirlik, farklı tip tesis ve
uygulama koşulları nedeniyle, her uygulama özelinde, üretici ile kontrol edilmelidir. Sizlere destek olmaktan
memnuniyet duyarız.

Zincirler 2)

Klüberoil 4 UH1-1500 N Sprey

ISO VG 1500, DIN 51519’a göre.
Aktif maddenin çalışma sıcaklığı aralığı:
−30 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ

–– Sprey formuyla kolay uygulanır. Aerosol yapısı sayesinde aktif maddeler zincir bağlantılarına kolayca
penetre olur. Güvenli kullanım metodları için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu inceleyiniz. Miller için
uygundur.

Karton kutulama
makinesi

1) BARRIERTA L 55 grseleri, ultraviyole ışığa karşı dirençlidir ve ilaç endüstrisindeki UV ışığa maruz kalan lineer kızaklarda kullanılabilir.
2) Size, yüksek sıcaklık zincir yağlarımızın yanı sıra, FDA uyumlu zincir yağları da sunuyoruz: örneğin Klüberfood NH1 4-220 N Sprey (Orta viskoziteli baz yağı
sayesinde optimum yağ penetrasyonu sunar). Teknik destek için bize ulaşın.
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İlaç üretim makineleri

İlaç üretim
makinesi

Makine bileşeni

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Kaplayıcı, akışkan
yatak sistemi

Sprey nozüllerinin
sızdırmazlık
elemanları
(örneğin O-ringler)

PARALIQ GTE 703

Yoğunluk NLGI 3, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi, 25 °C’de:
yaklaşık 1350 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−50 °C / 150 °C

Silikon yağ / PTFE bazlı sızdırmazlık
gresi

–– Ortam koşullarına direnci iyidir. (Soğuk ve sıcak su, buhar, dezenfektan, temizleme maddesi ve solventlerin
birçok türü)
–– Birçok EPDM ve NBR elastomer tipiyle uyumu iyidir.

Kapsül dolum
makinesi

Kam mekanizması

Klüberfood NH1 94-301

Çalışılmış penetrasyon 310 – 340 0.1 mm;
ISO 2137’e göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−35 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ, white oil bazlı
gres
(EC Farmakopisine göre kalsiyum
kompleks kalınlaştırıcı)

–– İyi aşınma koruması sayesinde ekipman kullanılırlığı artar ve bakım aralıkları uzar.

Granülatör
makinesi

TMG karıştırıcı

Klüberoil 4 UH1-150 N

ISO VG 150, DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
−30 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ

–– İyi aşınma koruması sağlar; böylece karıştırıcıların çalışma ömrünü uzatır.

Makine bileşeni

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Kompresörler

Klüber Summit FG 100...500

Mevcut viskoziteler: ISO VG 32, 46, 68, 100,
DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı:
(ISO VG 32, 46, 68): −40 °C / 135 °C
(ISO VG 100): −35 °C / 135 °C

Sentetik hidrokarbon yağ bazlı tam
sentetik kompresör yağı

–– Yağ enjeksiyonlu vidalı tip komprasörlerde, 5000 çalışma saatine kadar yağ değişim aralıkları sayesinde
bakım ve işletme maliyetleri düşer.
–– Düşük buharlaşma ve yağ taşınması aktif karbon filtresine uzun çalışma ömrü sağlar.
–– Enerji tasarrufu (maliyetler ve CO2 emisyonlarında azalma) kullanılan sentetik hidrokarbonlar sayesinde, 5%
oranında verimlilik artışı sağlar.

Pnömatik sürücüler

Pnömatik sürücüler hız, hasarım, çalışma
sıcaklığı ve malzemeye (özellikle elastomer)
göre değişen çeşitli gereksinimleri karşılamak
zorundadır. Pnömatik makinelerine uygun
yağlayıcının doğru seçiminde sizlere destek
olmaktan memnuniyet duyarız.

8

9

İlaç üretim makineleri

İlaç üretim
makinesi

Makine bileşeni

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Dolum makinesi
(sıvılar için)

Dolum istasyonu
seviye ayarlayıcı

Klübersynth UH1 64-1302

Yoğunluk sınıfı NLGI 2, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 1300 mm2/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −10 °C / 140 °C

Sentetik hidrokarbon yağ ve silikat bazlı
yağlayıcı gres

–– Ortam koşullarına iyi direnci ile, temizleme maddeleriyle temas halinde genişletilmiş bakım aralıkları sunar.
–– Stick-slip etkisi olmayan sorunsuz çalışma sağlar.

Yataklar ve açık
kayar noktalarıdaki
besleme vidaları,
rulmanlı ve kaymalı
yataklar1) (extruder)

Klübersynth UH1 14-151

Yoğunluk sınıfı NLGI 1, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 150 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı:−45 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ / alüminyum
kompleks sabun bazlı gres

–– Çok sayıda uygulama için uygun yüksek performanslı grestir.
–– Birçok NBR elastomer tipine karşı nötrdür.
–– Merkezi yağlama sistemleriyle uygulanabilir. Ancak bu sistemlerdeki pompalanabilirlik, farklı tip tesis ve
uygulama koşulları nedeniyle, her uygulama özelinde, üretici ile kontrol edilmelidir. Sizlere destek olmaktan
memnuniyet duyarız.

Mikser / piston
ölçümleme sistemi
devresi

Klübersynth UH1 14-222

Yoğunluk sınıfı NLGI 2, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 260 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −25 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ / alüminyum
kompleks sabun bazlı gres

–– Rulmanlı ve kaymalı yataklar, kaldırma silindirleri, kılavuz barlar ve kam diskleri için uygundur.

Dolum kafaları
için sızdırmazlık
elemanları, O-ringler

PARALIQ GTE 703

Yoğunluk sınıfı NLGI 3, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 25 °C’de:
yaklaşık 1350 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −50 °C / 150 °C

Silikon yağ / PTFE bazlı sızdırmazlık
gresi

–– Ortam koşullarına direnci iyidir. (Soğuk ve sıcak su, buhar, dezenfektan, temizleme maddesi ve solventlerin
birçok türü)
–– Birçok EPDM ve NBR elastomer tipiyle uyumu iyidir.

Zincirler 2)

Klüberoil 4 UH1-1500 N Sprey

ISO VG 1500, DIN 51519’a göre
Aktif maddenin çalışma sıcaklığı aralığı:
−25 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ

–– Sprey formuyla kolay uygulanır.
–– Aerosol yapısı sayesinde aktif maddeler zincir bağlantılarına kolayca penetre olur. Güvenli kullanım
metodları için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu inceleyiniz.

1) Rulmanlı ve kaymalı yataklar için, derin dondurucu tünellerinde uygulanan Klübersynth UH1 14-31 ya da mükemmel düşük/yüksek sıcaklık stabilitesi ve aşınma
direnci sağlayan Klübersynth UH1 64-62 gibi FDA uyumlu bir çok ürün sunuyoruz. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.
2) FDA uyumlu çok sayıda zincir yağı sunuyoruz. Klüberfood NH1 4-220 N Sprey (orta baz yağ viskozitesi sayesindeki optimum yağ penetrasyonu sunan yüksek
sıcaklık zincir yağı) Teknik destek için bize ulaşmaktan çekinmeyin.
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İlaç üretim makineleri

İlaç üretim
makinesi

Makine bileşeni

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Peeler santifrüj

Enli peeling makinası,
Soyma bıçağı
(rulmanlı ve kaymalı
yataklar)

Klübersynth UH1 64-1302

Yoğunluk sınıfı NLGI 2, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 1300 mm2/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −10 °C / 140 °C

Sentetik hidrokarbon yağ ve silikat bazlı
yağlayıcı gres

–– Ortam koşullarına iyi direnci ile, temizleme maddeleriyle temas halinde genişletilmiş bakım aralıkları sunar.

Sabit bilyalı rulmanlar
ve şaft sızdırmazları

Klübersynth UH1 14-151 1)
Önemli not: Karmaşık gereksinimler için,
yağlayıcı seçimi öncesinde her zaman
danışmanlık gerekir.

Yoğunluk sınıfı NLGI 1, DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 150 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −45 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
alüminyum kompleks sabun

–– Birçok NBR elastomer tipine karşı nötrdür.

Sızdırmazlık
malzemeleri
(kazan)

PARALIQ GTE 703

Yoğunluk sınıfı NLGI 3, DIN 51818’e göre
Baz yağ viskozitesi 25 °C’de:
yaklaşık1350 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı:−50 °C / 120 °C

Silikon yağ, PTFE sızdırmazlık gresi

–– Birçok EPDM ve NBR elastomer tipiyle uyumludur.
–– Ortam koşullarına direnci iyidir. (Soğuk ve sıcak su, buhar, dezenfektan, temizleme maddesi ve solventlerin
birçok türü)

Kazan kilit
mekanizması
(trapez vida)

Klüberpaste UH1 96-402

Yoğunluk sınıfı NLGI 2, DIN 51818’e göre
Çalışma sıcaklığı aralığı: −30 °C / 1,200 °C

Tam sentetik baz yağ,
katı yağlayıcılar

–– Nemli ortamlara maruz kaldığında bile sürtünme noktalarına iyi tutunma sağlar.
–– Yüksek alaşımlı çelikler ile uyumludur. (örneğin A2-70)

Kapı sızdırmazları

BARRIERTA L 55/2

Yoğunluk sınıfı NLGI sınıflar 0, 1, 2, 3,
DIN 51818’e göre.
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 420 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1,
Çalışma sıcaklığı aralığı:
NLGI 0, 1, 2:−40 °C / 260 °C
NLGI 3: −30 °C / 260 °C

PFPE / PTFE yüksek sıcaklık gresi

–– 260 °C’ye kadar olan yüksek çalışma sıcaklıklarına dirençlidir.
–– Birçok elastomer türü ile uyumludur.
–– BARRIERTA baz yağları, yalnızca Klüber Lubrication için özel olarak üretilmekte ve mükemmel uzun ömür
stabilitesi ile çok iyi sadlık seviyesi göstermektedir.

Separatör

Otoklav

1) Bu tip rulman yerlerinde gresin üzerindeki merkezkaç etkisinin yarattığı yüksek gereksinimleri unutmayınız. Klübersynth UH1 14-151’in başarısı, bir çok sanrtifüj tipi
için kanıtlanmışıtır. Rulman gresi seçiminde, ilgili çalışma koşullarında en iyi performansı gösteren Klüber Lubrication özel gresleri kontrol edilmelidir. (santrifüj tipi,
rulman hız faktörü [n · dm], rulman tipi). Bize ulaşın!
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2) BARRIERTA L 55 gresleri, ultraviyole ışığa dirençlidir ve ilaç endüstrsinde UV ışınlarına maruz kalan lineer kızaklarda kullanılabilir.
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Özel uygulamalar ve makineden bağımsız
bileşenler için özel yağlayıcılar

Makine bileşeni

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Mekanik salmastralar,
karıştırıcılardaki gibi

Klüberfluid NH1 4-005

ISO VG 5, DIN 51519’a göre.
Çalışma sıcaklığı aralığı: −40 °C / 150 °C

Sentetik hidrokarbon yağ

–– Değişken hızlardaki mechanical seals için uygun vizkozitededir. (Normal hız aralığı 500 ve 3000 rpm).
–– Birçok NBR ve FKM elastomer tipin karşı nötrdür.

Klüberoil 4 UH1-15 AF

Yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 18 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −40 °C / 110 °C

Sentetik hidrokarbon yağ

PARALIQ P 12

Yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 20 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −10 °C / 120 °C

Avrupa Farmakopisine göre medikal
white oil

Valfler
(Çift gözlü valfler,
stop valfleri v.b.)

PARALIQ GB 363

Çalışılmış penetrasyon 215-245 0.1 mm
DIN ISO 2137’e göre
Baz yağ viskozitesi 40 °C’de:
yaklaşık 2400 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −30 °C / 140 °C

White oil (EU Farmakopisine göre) /
sentetik hidrokarbon yağ / silikat

–– Birçok NBR ve FKM elastomer tipin karşı nötrdür. 1)

Hijyen koşullarında
sızdırmazlık yağlaması

Klüberfood NH1 87-703 Hyg

Yoğunluk NLGI 3, DIN 51818’e göre
Baz yağ vviskozitesi 25 °C’de:
yaklaşık 1350 mm²/sn. DIN 51562’ye göre pt. 1
Çalışma sıcaklığı aralığı: −45 °C / 150 °C

Bazlı sızdırmazlık gresi
silikon yağ / PTFE

–– Mikrobiyal bozulmaya karşı koruma sağlayan ve böylece steril dolum gibi kritik uygulamalarda servis
aralıklarını uzatan anti-mikrobiyal bir madde içerir.
–– Ortam koşullarına direnci iyidir. (Soğuk ve sıcak su, buhar, dezenfektan, temizleme maddesi ve solventlerin
birçok türü)
–– Birçok EPDM ve NBR elastomer tipiyle uyumludur.

1) PARALIQ GB 363’ün ek faydası: ayrıca dolum bileşenleri, filtreler, salmastra kutuları, kauçuk membranlar ve sızırmazlık elemanlarında kullanım için de uygundur.

Uygulama

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Teknik bilgi

İçerik bilgisi

Uygulamanız için faydaları

Çok amaçlı yağlayıcı,
açık kızaklar için

Klüberoil 4 UH1-1500 N Sprey

ISO VG 1500 N, DIN 51519’a göre
Çalışma sıcaklığı aralığı: of the active agent:
−30 °C / 120 °C

Sentetik hidrokarbon yağ,
ester yağ

–– Metal yüzeyler içindir.
–– Sprey formuyla kolay uygulanır. Güvenli kullanım için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu inceleyiniz.

UNISILKON M 2000 Sprey

Aktif maddenin çalışma sıcaklığı aralığı:
−10 °C / 150 °C

Silikon sprey

–– Plastik, kauçuk gibi metal olmayan yüzeyler içindir.
–– Ürünümüz, birçok plastik tipiyle uyumulu oluduğundan özellikle plastik konveyör sistem bantları içindir.
–– Yapışma karşıtı etkili koruma sağlar.
–– Sprey formuyla kolay uygulanır. Güvenli kullanım için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu inceleyiniz.

Klübersynth NH1 4-68 Foam Sprey

Aktif maddenin çalışma sıcaklığı aralığı:
−35 °C / 120 °C

Sentetik yağ

–– Mükemmel tutunması ile iyi yağlama sağlar ve aşınmayı azaltır.
–– Köpük ve yağların eşsiz bileşimi damlama yapmayan genel uygulama sağlar.
–– Sürtünme noktasına çok iyi penetre olması sayesinde oluşan kapiler etki ile optimize edilmiş yağlayıcı
tüketimi sağlar.
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Yüksek kaliteli üretim tesislerinin
bakım ve onarımı

Uygulama

Problem

FDA 21 CFR 178.3570 uyumlu,
NSF H1 tescilli
Klüber Lubrication özel yağlayıcısı

Uygulamanız için faydaları

Korozyon koruması

Özel çelik DIN EN 10020 korozyon koruma direnci, çelik yüzey
üzerinde çok ince pasif tabaka oluşumu esaslıdır. Bu pasif tabaka
olumsuz koşullar altında yok olabilir. ( >11 pH değerleri, klorür iyonları,
taneler arası korozyon (kaynama), çatlak korozyonu, gerilim korozyonu
çatlaması (boru bağlantılarındaki gibi) ya da korozyon yorulması
çatlamasına yol açabilir.)

Klüberfood NH1 K 32

–– Sık temizlendiğinde bile iyi korozyon koruması sağlar.
–– Nemi uzaklaştırır.
–– Kolay uygulanabilir sprey formu da mevcuttur.

Montaj

Özellikle vida bağlantılarında oluşan ve Klüberpaste ürünümüzün
kullanımıyla önlenebilecek olan, aynı malzemelerin soğuk kaynama
(tutukluk) riskini, azaltır.

Klüberpaste UH1 96-402

–– Uzun kullanım dönemlerinden sonra montajı kolaylaştırır.
–– Özel çelik bağlantılarında soğuk kaynamayı önler.
–– Yüksek alaşım çeliklerle uyumludur.
–– Mükemmel su direnci sayesinde, özellikle neme maruz sürtünme noktaları için uygundur (Kılavuz rayları, mafsallar v.b.).
–– Aşındırma korozyonunu önler.
–– Korozyona karşı korur.
–– Yüksek sıcaklıklariçin uygundur. (Üst limit 800 °C, > 200 °C kuru yağlayıcı)

Temizleme ve bakım

İlaç endüstrisi için, NSF K1 / K3 tescilli temizleme ve gresten arındırma
spreyi

Klüberfood NK1 Z 8-001 Sprey

–– Yağ, gres, vaks ve reçine kalıntılarını hızla ve tamamen kaldırır.
–– İlaç endüstrisindeki uygulamalar için NSF K1 ve NSF K3 tescillidir.
–– Sprey formuyla kolay uygulanır.

Genel kullanım için yüzey temizleme maddesi

Klüberfluid NH1 1-002

–– Metal yüzeylerdeki yağ, gres ve vaksları kaldırır.
–– Kalıntı bırakmadan buharlaşır.
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Notlar

Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber
Lubrication München SE & Co. KG’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 München SE & Co.
KG önceden haber vermeksizin bu broşürdeki bilgileri
değiştirme hakkını saklı tutar.
Klüber Lubrication München KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Almanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624
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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.

