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1

Lubrificantes especiais para a indústria
de processamento de alimentos –
reduz riscos de contaminação, aumenta a eficiência

Lubrificantes especiais para a indústria de processamento de alimentos

3

Panorama do produto

6

2

Rolamentos

6

Redutores

8

Correntes

10

Mancais e buchas

12

Compressores

14

Bombas a vácuo

14

Pneumática

16

Hidráulica

16

Válvulas

18

Selos mecânicos

18

Parafusos

20

Proteção contra corrosão

20

Transferência de Calor

22

B114005002/Edition 11.12, replaces edition 09.09

Fabricantes de produtos alimentares sabem que uma boa receita
é essencial para um bom produto. Isso é válido tanto para os
ingredientes usados em carnes, pães ou laticínios e bebidas,
como para os materiais operacionais usados na planta. Escolher
o lubrificante correto com base em uma receita comprovada tem
retorno. A Klüber Lubrication oferece lubrificantes NSF H1 que
atendem suas necessidades.

... com os lubrificantes NSF H1 de alto desempenho feitos
pela Klüber Lubrication

Com base nas listas de matérias-primas especificadas, os lubrificantes são registrados na NSF em duas categorias: lubrificantes
NSF H1 são apropriados para o contato acidental com o produto
alimentar. Lubrificantes de acordo com NSF H2 são apropriados
para o uso quando qualquer contato entre o produto alimentar
Produção limpa...
e o lubrificante for absolutamente impossível. Além disso, há
também outras categorias, como NSF 3H, NSF K1, NSF HT1
Dia após dia, um desafio é evitar a contaminação dos produtos
para produtos usados para diferentes aplicações, como desmolalimentares durante a fabricação e, ao mesmo tempo, tornar os
dastes, limpadores e fluidos de transferência de calor, respectivaprocessos de produção os mais eficientes possíveis. A Klüber
mente.
Lubrication é capaz de ajudar você com uma larga gama de lubri- A National Sanitation Foundation (NSF) sediada nos EUA é resficantes desenvolvidos especialmente para atender os requisitos
ponsável por registrar lubrificantes na indústria de processamento
da indústria de processamento de alimentos.
de alimentos.
A melhor prática é usar especialmente lubrificantes registrados
A Klüber Lubrication pode proporcionar toda a gama de
e certificados para manter os riscos de contaminação na planta
produtos para a indústria de processamento de alimento
os mais baixos possíveis e garantir que a continuidade da boa
com o registro da NSF necessário.
reputação de sua marca não seja prejudicada. Esse controle dos
riscos de contaminação é a principal área de foco nas diretrizes
HACCP. Há muitas aplicações na indústria de alimentos, como
agitadores, sopradores, misturadores, preenchedores, fornos,
ar comprimido e máquinas de embalagem, em que o lubrificante usado nos componentes pode entrar em contato com os
produtos alimentares. Há também o risco de usar o lubrificante
errado para a aplicação e de colocar lubrificantes impróprios para
aplicações em alimentos em contato com o produto alimentar.
Recomendamos, portanto, usar exclusivamente lubrificantes NSF H1 em todo o processo de produção.
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Higiene certificada para todo o processo
ISO 21469 é a norma internacional para os requisitos de higiene
para a formulação, fabricação e uso de lubrificantes H1 usados
nas indústrias de processamento de alimentos e farmacêutica.
A NSF desenvolveu um procedimento de certificação com base
na ISO 21469 que inclui inspeção anual das plantas que produzem lubrificantes por um auditor da NSF para conferir o estrito
cumprimento dos requisitos de higiene, prevenindo a contaminação durante a fabricação dos lubrificantes H1. Amostras do
produto são colhidas anualmente e analisadas quanto à contaminação, além disso, a embalagem, a armazenagem e o uso do
lubrificante são avaliados durante a auditoria. De forma a ter uma
planta certificada nos termos da ISO 21469:2006, pode ser necessário fazer algumas alterações no processo de fabricação que
demandam pesados investimentos para permitir a conformidade.
A Klüber Lubrication foi uma das primeiras empresas capazes de
cumprir os requisitos restritos dessa norma.
O que isso significa para você, nosso cliente, é que, não
apenas nossos produtos, mas todo o processo de fabricação de nossos lubrificantes NSF H1 é certificado. O
processo todo garante proteção completa contra contaminação durante a fabricação do lubrificante.

Retorno de lubrificantes de alto desempenho
Lubrificantes para a indústria de processamento de alimentos estão sujeitos a uma variedade de requisitos: por um lado, precisam
seguir as normas de alimentos, serem fisiologicamente inertes,
terem sabor neutro e odor, e aprovados internacionalmente.
Por outro lado, também têm que reduzir a fricção e o desgaste,
proteger contra corrosão, dissipar o calor e ter efeito vedante.
Escolher o lubrificante correto é, portanto, crucial no que tange à
melhora da confiabilidade e a vida útil das peças e componentes.
O retorno do investimento em lubrificantes de alta qualidade dá-se na redução dos custos de manutenção e operação em longo
prazo.
Nesta brochura você encontrará uma seleção de nossos lubrificantes para máquinas alimentares, agrupados de acordo com
suas aplicações usuais. Esses lubrificantes comprovaram sua
utilidade por décadas e foram ainda desenvolvidos para se adaptarem às condições e parâmetros operacionais contemporâneos.
Temos a solução correta para quase todas as aplicações.
Se houver uma peça ou componente que você não encontrar nesta brochura, é só contatar um de nossos especialistas para instruções.

KlüberEfficiencySupport
Serviços da Klüber Lubrication
Todo fabricante e operador em toda indústria quer que suas
máquinas operem confiável e eficientemente durante e além de
sua vida útil. Os lubrificantes corretos têm potencial considerável para reduzir os custos de energia, peças sobressalentes e
mão de obra, ao mesmo tempo que aumentam a produtividade.
Empresas de muitos segmentos têm usado os serviços profissionais da Klüber Lubrication em adição a seus lubrificantes de alta
qualidade para se beneficiarem do considerável valor agregado
e da solução ideal para suas necessidades. Nossos serviços de
consultoria e de outras naturezas são reunidos no termo geral
KlüberEfficiencySupport.
– KlüberEnergy: serviços de consultoria para a otimização
da eficiência energética de sua aplicação do lubrificante;
verificação por medições de energia e relato de economia
de custos;
– Klüber Maintain: apoio para seus programas de manutenção e controle de lubrificantes, como TPM1, a respeito dos
lubrificantes e das atividades de manutenção associadas;
– KlüberMonitor: maior produtividade pelas análises do lubrificante usado. Recomendações para otimização com base
nas análises de tendência e resultados de equipamentos de
teste;

A metodologia foi desenvolvida pela Klüber Lubrication, está testada e consiste numa abordagem sistemática de múltiplos estágios. Identificamos nossas necessidades junto com você em um
estágio inicial para descobrir o potencial para otimização. A partir
disso, desenvolvemos soluções em conjunto com você para
melhorar a eficiência energética de suas máquinas ou a eficiência
de seus processos, máquinas ou componentes de manutenção
e produção, indo muito além de uma simples recomendação do
lubrificante. Verificamos também os efeitos que nossas medidas
têm na prática. Isso lhe proporciona tudo o que precisa para
multiplicar melhorias e desenvolver seu sucesso.
Estamos onde você está
É nossa meta oferecer-lhe lubrificantes especiais e serviços de
alta qualidade em todo o mundo junto com a alta competência
técnica por que a Klüber Lubrication é conhecida. Alcançamos
essa meta por meio de nossa rede mundial de produção e empresas de venda, revendedores competentes e, em último lugar,
mas não menos importante, por meio de nossos peritos altamente especializados, prontos para responderem a suas necessidades individuais.
Compilamos uma seleção dos lubrificantes especiais e listamo-los de acordo com os módulos e componentes. Esses lubrificantes têm se mostrado eficazes na indústria de processamento de
alimentos, alguns deles por décadas.

– Klüber Renew: serviços para extensão da vida útil de suas
peças de desgaste custosas em motores ou correntes com
engrenagens grandes, fundamentados no treinamento associado.

1) Manutenção Produtiva Total

4

5

Rolamentos
Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Fator
velocidade
[n x dm]
mm x min-1

Características do produto

Produto Klüber
Lubrication

Certificações /
Registros

Óleo-base / espessante

Viscosidade do óleo base
DIN 51 562 T1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Cor

Consistência
Classe NLGI
DIN 51 818

Descrição e benefícios

-45 a 120

700.000

Graxa de operação suave com
bom comportamento em baixa
temperatura

Klübersynth UH1
14-31

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético /
sabão complexo de alumínio

30

6

Branco

1

- Excelente comportamento em temperatura baixa;
- Boa resistência à água;
- Boa proteção contra corrosão e desgaste;
- Adequado para pontos de fricção em túneis de congelamento
- Aplicável por sistemas de lubrificação central;
- Para a lubrificação de rolamentos e mancais, cilindros de içamento, juntas, vedações,
etc.

- 40 a 140

500.000

Graxa lubrificante para ampla
faixa de temperatura

Klübersynth UH1
64-62

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético, silicato

65

10

Bege

2

- Boa resistência à água;
- Boa proteção contra corrosão e desgaste;
- Para a lubrificação de rolamentos, cilindros de içamento, juntas, barras-guia e disco de
came.

-45 a 120

500.000

Graxa lubrificante universal

Klübersynth UH1
14-151

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético / sabão
complexo de alumínio

150

22

Bege

1

- Aplicável por sistemas de lubrificação centralizados;
- Também disponível em grau NLGI 2 como Klübersynth UH1 14-222;
- Boa proteção contra corrosão, que reduz o risco de falha prematura do rolamento;
- Pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura de serviço devido a sua
consistência macia;
- Adequada para aplicação em rolamentos e buchas deslizantes, cilindros de içamento,
juntas, discos de came, etc.

-35 a 120

400.000

Graxa totalmente sintética para
aplicações sujeitas a cargas
altas

Klüberfood NH1
94-301

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético /
sabão complexo de cálcio

300

30

Bege

1

- Boa proteção contra desgaste e corrosão, resultando em intervalos de manutenção
maiores e maior vida útil dos componentes;
- Bom comportamento em bombeamentos quando usado por sistemas de lubrificação
centralizados;
- Graxa versátil, adequada para aplicação em rolamentos e buchas deslizantes, guias
lineares.

-40 a 260

300.000

Graxa de longa duração para
temperaturas altas

BARRIERTA L 55/2

ISO 21469
NSF H1

PFPE / PTFE

420

40

Branco

2

- Estabilidade em alta temperatura comprovada;
- Resistência muito boa a meios agressivos;
- Boa compatibilidade com plásticos e elastômeros;
- Para a lubrificação de rolamentos, buchas deslizantes e trilhos-guia em altas
temperaturas, p. ex., fornos de wafer.

-30 a 160

300.000

Graxa para altas cargas

Klüberfood NH1
94-402 BR

NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético /
sabão complexo de cálcio

400

40

Bege

2

- Excelente capacidade de suporte a carga;
- Proteção muito boa contra corrosão e resistência à água ;
- Aplicável em sistema de lubrificação centralizado para rolamentos sujeitos a cargas altas.
- Excelentes propriedades de fluidez para assegurar que o ponto de lubrificação receba o
lubrificante de maneira confiável, ampliando a vida útil do componente.

-10 a 150

50.000

Graxa especial para velocidade
baixa e cargas altas

Klübersynth UH1
64-1302

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético, silicato

1.300

100

Bege

2

- Muito adesiva;
- Boa proteção contra desgaste;
- Boa resistência à água e ao vapor;
- Para rolamentos e mancais com carga alta em velocidades baixas, juntas, cremalheiras,
trilhos tubulares, caixas de preme-gaxeta, correntes lubrificadas com graxa com carga
alta, etc.
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Redutores
Óleos para redutores e engrenagens
Características do produto

Produto Klüber
Lubrication

ISO VG
DIN 51 519

Faixa de temperatura de
serviço
[°C]

Certificações /
Registros

Óleo-base

Viscosidade cinemática
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Descrição e benefícios

Óleo para engrenagens
sintético em temperaturas
baixas

Klüber Summit HySyn FG 32

32

- 45 a 135

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético

32

5,8

- Boa estabilidade de oxidação devida ao óleo-base sintético, minimizando, assim, resíduos de oxidação e estendendo
os intervalos de troca de óleo;
- Adequado para a lubrificação de caixas de engrenagens em temperaturas baixas, p. ex., congeladores, resfriadores.

Klüberoil 4 UH1 150 N

150

-30 a 120

150

19

Klüberoil 4 UH1 220 N

220

-30 a 120

220

26

320

35

Óleos sintéticos para
engrenagens em temperaturas
normais

Óleos de engrenagens sintéticos de longa duração em
temperaturas altas

ISO 21469
NSF H1

- Ampla faixa de temperatura de serviço, pode ser usado numa grande variedade de aplicações na indústria de
alimentos;
- Boa estabilidade de envelhecimento e oxidação para vida útil mais longa do óleo;
- Boa proteção contra desgaste e capacidade de suporte a carga – alcança estágio de carga de > 12 no ensaio FZG;
- Boa proteção contra corrosão, neutro em materiais de vedação e tintas;
- Para a lubrificação de dentes retos, inclinados e engrenagens sem fim.

Klüberoil 4 UH1 320 N

320

-30 a 120

Klüberoil 4 UH1 460 N

460

-30 a 120

460

47

Klüberoil 4 UH1 680 N

680

-25 a 120

680

65

Klübersynth UH1 6-150

150

-35 a 160

150

28,5

Klübersynth UH1 6-220

220

-30 a 160

220

41

320

56

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético,
óleo de éster

Óleo de poliglicol

- Alta resistência a micropitting oferece proteção suficiente para engrenagens com carga alta;
- A boa proteção contra desgaste de rolamento classificada como CLP previne a falha prematura do rolamento;
- Vida útil muito mais longa do que a dos óleos minerais devido à excelente resistência à oxidação e ao envelhecimento
do óleo-base, de forma que esses intervalos de manutenção podem ser estendidos - A fricção reduzida do óleo-base
de poliglicol reduz perdas de energia e melhora a eficiência – reduzindo gastos com energia.

Klübersynth UH1 6-320

320

-30 a 160

Klübersynth UH1 6-460

460

-25 a 160

460

78

Klübersynth UH1 6-680

150

-25 a 160

680

115

Graxas para redutores
Características do produto

Produto Klüber
Lubrication

Consistência
Classe NLGI
DIN 51 818

Faixa de
temperatura
de serviço
[°C]

Certificações /
Registros

Óleo-base / espessante

Viscosidade do óleo-base
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Descrição e benefícios

Graxa de engrenagem para
fluido sintético

Klübersynth UH1 14-1600

00

-45 a 120

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético,
óleo de éster, sabão de
complexo de alumínio

160

21

- Apropriado para aplicação por sistemas de lubrificação centrais;
- Boa proteção contra desgaste; alcança estágio de carga 11 no ensaio especial FZG;
- Boa proteção contra corrosão;
- Para lubrificação de engrenagens de cremalheira e rosca sem fim.

Graxa de engrenagem para
fluido sintético

Klüberfood NH1 94-6000

000

-45 a 120

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético,
óleo de éster, sabão de
complexo de cálcio

60

10

- Boa permeabilidade em tubos de lubrificação central de orifício estreito ou largo devido a sua consistência muito
fluida;
- Desgaste reduzido e intervalos de manutenção ampliados devidos a boa capacidade de carga e a boa proteção
contra corrosão;
- Estágio de carga > 12 no ensaio especial FZG;
- Boas características em temperatura baixa permitem o uso em ambientes refrigerados.

8
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Correntes
Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Características do
produto

Produto Klüber Lubrication

ISO VG
DIN 51 519

Certificações /
Registros

Óleo-base

Viscosidade cinemática
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Descrição e benefícios

-45 a 135

Óleo para temperatura
baixa

Klüber Summit HySyn FG 32

32

ISO 21469
NSF H1

Óleo sintético de hidrocarboneto,
óleo de éster

32

5,8

- Recomendado especialmente para operação em correntes de temperaturas baixas, p. ex., congeladores, resfriadores.

-35 a 120

Óleo para temperatura
baixa

Klüberoil 4 UH1 68 N

68

ISO 21469
NSF H1

Óleo sintético de hidrocarboneto,
óleo de éster

68

11

- Boa proteção contra desgaste, alta capacidade de suporte a carga;
- Apropriada para correntes de içamento, acionamento e transporte.

-30 a 120

Óleo lubrificante para temperaturas normais

Klüberoil 4 UH1 460 N

460

ISO 21469
NSF H1

Óleo sintético de hidrocarboneto,
óleo de éster

460

47

- Boa proteção contra desgaste, capacidade de suporte a carga e proteção contra corrosão;
- Para correntes de içamento, acionamento e transporte, fusos e juntas.

-20 a 250

Óleo de corrente de alta
temperatura

Klüberfood NH1
CH 2-75 Plus

75

NSF H1

Óleo de éster

75

11

Klüberfood NH1
CH 2-220 Plus

220

Óleo de éster

220

17

- Óleos-base especiais garantem lubrificação confiável em temperaturas altas;
- Boa proteção contra corrosão devida ao óleo-base especial e ao pacote de aditivo para temperaturas altas;
- Baixa taxa de evaporação em comparação com a de muitos outros óleos de ésteres usados na indústria de
alimentos.
- Excelente desempenho em correntes pinadas, no processo de fabricação de latas para bebidas.

-15 a 260
-30 a 120

Óleo de corrente especial
para correntes em áreas de
alta umidade

Klüberfood NH1 C 8-80

80

ISO 21469
NSF H1

Semissintético

80

10

- Boa estabilidade em ambientes de umidade alta para sustentar a ótima vida útil da corrente para correntes
transportadoras e acionadoras.

-20 a 120

Óleo lubrificante de alta
viscosidade

Klüberoil 4 UH1 1500 N Spray

1.500

ISO 21469
NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético,
óleo de éster

1.500

125

- Boa proteção contra desgaste e alta capacidade de carga;
- Boas propriedades de proteção contra corrosão;
- Alta estabilidade de envelhecimento e oxidação, levando à vida útil mais longa do óleo;
- Apropriado para correntes de içamento, acionamento e transporte.

-40 a 135

Óleo especial para esteiras
transportadoras na indústria
de bebidas

Klüberfood NH1 C 4-58

46

ISO 21469
NSF H1

Hidrocarbonetos sintéticos

46

7,7

- Apropriado para correntes transportadoras na indústria de bebidas para substituir soluções saponáceas à base de
água;
- Reduz contaminação bacteriana e consumo de água, resultando em ambiente de trabalho mais seguro;
- Pode ser aplicado por sistemas de lubrificação centralizados.

-40 a 135

Óleo solvente de açúcares
para indústria de confeitaria

Klüberfood NH1 1-17

-

ISO 21469
NSF H1

Óleo mineral

-

-

- Óleo solvente de açúcares sem sabor ou odor;
- Reduz acúmulo de açúcares nas correntes para uma maior vida útil, permitindo a penetração do óleo nos pontos de
fricção.

0 a 60

Óleo solvente de açúcares
sintético especial para
indústria de confeitaria

Klüberfood NH1 6-10

12

ISO 21469
NSF H1

PAG

12

-

Klüberfood NH1 6-180

170

PAG

170

-

- Pronto para usar, solução aquosa estável de líquido lubrificante sintético especial para aplicações na indústria de
processamento de alimentos, espacialmente em confeitaria;
- Boas propriedades de penetração e proteção contra corrosão contribuem para reduzir desgaste e custos de
componentes;
- Reduz acúmulo de açúcares nas correntes para uma maior vida útil, permitindo a penetração do óleo nos pontos de
fricção;
- Ajuda a reduzir níveis de contaminação devidos à lubrificação excessiva.

-15 a 80

10

11

Mancais e Buchas
Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Características do
produto

Produto Klüber Lubrication

Certificações /
Registros

Viscosidade do óleo-base
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Óleo-base /
espessante

Consistência
Classe NLGI
DIN 51 818

Descrição e benefícios

-45 a 120

Graxa lubrificante para
aplicação universal

Klübersynth UH1 14-151

ISO 21469
NSF H1

150

22

Óleo de hidrocarboneto sintético, óleo de
éster / sabão
de complexo
de alumínio

1

- Boa proteção contra corrosão, reduzindo o risco de falha prematura do rolamento;
- Pode ser usada em uma ampla faixa de temperatura de serviço devido a sua consistência maleável;
- Aplicável por sistemas de lubrificação centralizados;
- Adequada para aplicação em rolamentos e buchas deslizantes, cilindros de içamento, juntas, discos de came, etc.

-45 a 120

Pasta lubrificante branca

Klüberpaste UH1 84-201

ISO 21469
NSF H1

200

75

Óleo de
hidrocarboneto
sintético / PTFE

1

- Pasta branca universal para parafuso e conjunto, sem metais, neutra em aços com liga;
- Excelente comportamento em baixas temperaturas;
- Boa capacidade de carregamento de carga, boa proteção contra corrosão;
- Apropriada para buchas deslizantes de baixa velocidade, trilhos-guia, dobradiças, roletes, etc.

0 a 60

Óleo dissolvedor de açúcares

Klüberfood NH1 6-10

ISO 21469
NSF H1

12

12

Óleo de polialquileno glicol

-

- Adequado para pontos de fricção sujeitos a açúcares, como alavancas oscilantes, elos de correntes, sensores,
alavancas, etc.
- Boas propriedades de penetração e proteção contra corrosão contribuem para reduzir desgaste e custos de
componentes;
- Reduz acúmulo de açúcares em torno das buchas para uma maior vida útil, permitindo uma penetração elevada do
óleo nos pontos de fricção. Ajuda a reduzir níveis de contaminação devido à lubrificação excessiva.

12
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Compressores
Bombas de vácuo
Compressores
Aplicação

Produto Klüber Lubrication

ISO VG
DIN 51 519

Certificações /
Registros

Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Óleo-base

Viscosidade cinemática
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Descrição e benefícios

Compressores de ar

Klüber Summit HySyn FG

46 e 68

ISSO 21469
NSF H1

-45 A 120

Óleo de hidrocarboneto sintético óleo de ester

46 e 68

5,8

- Óleos de compressores especiais desenvolvidos para a indústria de processamento de alimentos;
- Baixa tendência à evaporação, que resulta em baixo impacto do vapor do óleo no ar comprimido;
- Disponível em ISO VG 32, 46, 68, 100 e 150;
- Para ser usado para compressores tipo parafuso com óleo injetado, compressores de pistão reciprocante e
compressores de pás rotativas.
- Também é adequado para lubrificação de engrenagens em compressores tipo parafuso sem óleo.

Compressores de refrigeração

Klüber Summit R200

68

ISO 21469
NSF H1

-50 a 120

Óleo de hidrocarboneto sintético

32

5,9

- Desenvolvido especialmente para compressores tipo parafuso e com pistões alternativos em carga alta com
refrigeração com amônia (R717) ou CO2 (R744);
- Também pode ser usado com refrigerantes de hidrocarbonetos naturais como propano (R290), propileno (R1270) ou
butano (R600.);
- Frequentemente intervalos de troca de óleo estendidos, reduzindo custos de manutenção e lubrificação;
- Disponível em viscosidade ISO VG 46, 68, 100, 220 e 400 especial;
- Klüber Summit R 200 é recomendado para compressores de parafuso com refrigeração com Amônia e CO2;
- Klüber Summit R 300 é recomendado para compressores alternativos com refrigeração com amônia.

Aplicação

Produto Klüber Lubrication

ISO VG
DIN 51 519

Certificações /
Registros

Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Óleo-base

Viscosidade cinemática
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Ponto de
fluidez
DIN ISO 3016
[°C]

Descrição e benefícios

Bombas a vácuo

Klüber Summit FG

100

ISO 21469
NSF H1

-50 a 120

Óleo de hidrocarboneto sintético

100

≥ -45

- Boa estabilidade de oxidação, minimizando resíduos de oxidação e estendendo intervalos de troca
de óleo.

Bombas de vácuo

14
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15

Pneumática
Hidráulica
Pneumática
ISO VG
DIN 51 519

Características do
produto

Produto Klüber Lubrication

Certificações /
Registros

Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Óleo-base

Viscosidade cinemática
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Descrição e benefícios

15

Óleo especial para componentes pneumáticos

Klüber Summit HySyn FG 15

ISO 21469
NSF H1

-45 a 100

Óleo de hidrocarboneto sintético

15

3,5

- Óleo especial para unidades de lubrificação de regulador de filtro (FRL) em componentes pneumáticos.

32

Óleo especial para componentes pneumáticos

Klüberfood 4 NH1 32

ISO 21469
NSF H1

-45 a 135

Óleo de hidrocarboneto sintético

32

5,9

- Óleo especial para unidades de lubrificação de regulador de filtro (FRL) em componentes pneumáticos.

-

Graxa especial para acionadores pneumáticos e
elementos de vedação

Klübersynth AR 34-401

ISO 21469
NSF H1

-30 a 140

Óleo sintético / sabão de cálcio

400

40

- Feito especialmente para cilindros pneumáticos, proporcionando baixo torque de partida, mesmo depois de longos
períodos de parada (“efeito manhã de segunda-feira”);
- Adequado para todos os tipos de vedações pneumáticas com elastômeros.

Hidráulica
ISO VG
DIN 51 519

Características do
produto

Produto Klüber Lubrication

Certificações /
Registros

Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Óleo-base

Viscosidade cinemática
DIN 51 562 parte 1 [mm2/s]
a
40°C
100°C

Descrição e benefícios

15 a 68

Óleo hidráulico

Klüber-Summit
Hysyn FG series

ISO 21469
NSF H1

-40 a 135

Óleo de hidrocarboneto sintético

15 a 68

- Óleo-base sintético proporciona boa estabilidade de oxidação;
- Boa estabilidade em temperaturas baixas;
- Proteção contra fricção e desgaste;
- Atende aos requisitos de HLP de acordo com DIN 51524 parte 2

16

3,5 a 12,7

17

Válvulas
Selos Mecânicos
Válvulas
Características do produto

Produto Klüber
Lubrication

Certificações
/ Registros

Faixa de
temperatura de
serviço
[°C]

Óleo-base /
espessante

Compatível com os seguintes tipos de
elastômeros

Consistência
Classe NLGI
DIN 51 818

Descrição e benefícios

Graxa de vedação para válvulas
e acoplamentos

PARALIQ GTE 703

ISO 21469
NSF H1

-50 a 150

Óleo de
silicone / PTFE

EPDM.FPM

3

- Para uso em vedações de engarrafadoras. Resistente a desinfetantes e agentes de limpeza;
- Não afeta a formação de espuma da cerveja, resistente à água quente e fria;
- Neutra em odor e sabor.

Graxa de vedação para válvulas
e acoplamentos

Klübersynth UH1 64-2403

ISO 21469
NSF H1

-10 a 140

Óleo de
hidrocarboneto sintético /
silicato

NBR

3

- Permite operação confiável das válvulas de bebidas. Neutra para sabor e espuma de cervejas.
- Oferece resistência muito boa à água quente e fria e ao vapor, intervalos de manutenção estendidos.

Graxa de vedação para válvulas
e acoplamentos em ambientes
estéreis

Klüberfood NH1 87-703
Hygienic

ISO 21469
NSF H1

-45 a 150

Óleo de
hidrocarboneto sintético /
silicato

EPDM.FPM

3

- Graxa lubrificante especial baseada em óleos de silicone de alta viscosidade e lubrificantes sólidos de PTFE;
- Aditivo antimicrobiano protege a graxa contra degradação microbiana, permitindo intervalos de serviço estendidos.

Graxa lubrificante especial para
água potável, bebidas e válvulas
de aquecimento

UNISILKON L 250 L

ISO 21469
NSF H1

-45 a 160

Óleo de silicone / PTFE

EPDM.FPM

3

- Lubrificante especial baseado em óleo de silicone e PTFE com alta estabilidade térmica;
- Ajuda na proteção de longa duração das vedações e rolamentos devido a sua boa resistência a vários meios, como
desinfetantes, agentes de limpeza, água e vapor.

Graxa maleável especial para
bebidas sanitárias e válvulas de
aquecimento

Klüberbeta VR 67-3500

ISO 21469
NSF H1

-40 a 140

Óleo de silicone / silicone

EPDM.FPM

0

- A consistência macia da Klüberbeta VR 67-3500 e o uso de óleos de silicone especiais garantem a operação confiável
em uma faixa de temperatura ampla para bebidas sanitárias e válvulas de aquecimento e torneiras.

Certificações /
Registros

Produto Klüber Lubrication

Óleo-base

Faixa de temperatura de
serviço
[°C]

Descrição e benefícios

NSF H1

Klüberfluid NH1 4-005

Óleo de hidrocarboneto sintético

Selos Mecânicos
Aplicação

-40 a 150

Vedações mecânicas

NSF H1

Óleo de hidrocarboneto sintético
-40 a 110

NSF H1

18

Klüberoil UH1 – 15 AF

PARALIQ P 12

Óleo branco medicinal, de acordo com a
Farmacopeia Europeia

- A viscosidade adequada para vedações mecânicas depende da velocidade
(velocidades normais variam entre 1500 e 3000 rpm);
- Neutro para muitos tipos de elastômeros NBR e FKM.

-10 a 120
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Parafusos
Proteção contra corrosão
Parafusos
Características do produto

Produto Klüber
Lubrication

Certificações / Registros

Faixa de
temperatura
de serviço
[°C]

Óleo-base / espessante

Viscosidade do
óleo-base
DIN 51 562 parte 1
[mm2/s] a 40°C

Carga de solda do
testador four ball
DIN 51 350 [N]

Descrição e benefícios

Pasta de lubrificação e montagem para temperaturas normais
e baixas

Klüberpaste UH1 84-201

ISO 21469
NSF H1

-45 a 120

Óleo de hidrocarboneto sintético / PTFE

200

> 3.000

- Pasta branca universal para parafuso e bucha, neutra para aços com liga;
- Excelente comportamento em temperatura baixa;
- Boa capacidade de carregamento de carga, boa proteção conta corrosão;
- Adequada para mancais em baixa velocidade, para trilhos-guia, dobradiças, roletes, etc.

Pasta de lubrificação e montagem para alta temperatura

Klüberpaste UH1 96-402

ISO 21469
NSF H1

-30 a 1.200

Óleo de polialquileno glicol / silicato

360

> 2.500

- Pasta de lubrificação para trilhos-guia, dobradiças, etc. e para uso como pasta de montagem para
parafusos, pinos, buchas etc.;
- Boas propriedades em alta temperatura;
- Boa proteção contra corrosão: sem metais, neutra em aços com liga.

Proteção contra corrosão
Características do produto

Produto Klüber Lubrication

Certificações / Registros

Descrição e benefícios

Lubrificante anticorrosivo para a
indústria de processamento de
alimentos

Klüberfood NH1 K 32

ISO 21469
NSF H1

- Filme anticorrosivo para a proteção de metais ferrosos;
- Proporciona boa proteção anticorrosiva para áreas úmidas sujeitas a lavagens frequentes;
- Faixa de temperatura operacional 0 a 80°C.
- Também disponível na forma de spray.

Limpador e desengraxante para
a indústria de processamento de
alimentos

Klüberfood NK1 8-001 Spray

ISO 21469
NSF K1 & NSF K3

- Agente de limpeza solvente orgânico;
- Removedor de resíduos de óleo, graxa, cera e resina compatível com plásticos e metais;
- Particularmente adequado para ferramentas e componentes desengraxantes.

Produto dispersante de
água para a indústria de
processamento de alimentos

Klüberfood NH1 4-002 Spray

ISO 21469
NSF H1

- Óleo em spray especial neutro em odor e sabor;
- Boas propriedades de penetração e deslocamento de água, não pode ser usado em aparelhos elétricos ligados.

20

21

Transferência de Calor

Fluido Térmicos
Características do produto

Flúido térmico atóxico para
transferência de calor

Produto Klüber
Lubrication

Certificações / Registros

Faixa de
temperatura
de serviço
[°C]

Óleo-base

Viscosidade do
óleo (mm²/s) a
40°C

Ponto de Fulgor
vaso aberto (°C)

Descrição e benefícios

Klüberfood NHT1
1-18 SAM

HT1

-5 A 316

Óleo hidrotratado naftênico

18

>157

- Fácil start-up de sistemas em baixas temperaturas, de até -5ºC
- Alta confiabilidade do processo devido ao registro NSF HT1
- Possibilita a operação de sistemas em temperaturas de até 316 ºC para aquecedores à chama
- Maior período de serviços em função da alta estabilidade térmica

3 a 310

Óleo hidrotratado parafinico

39

> 240

- Alta confiabilidade do processo devido ao registro NSF HT1
- Suporta trabalhos com temperaturas de até 310 ºC
- Formação de resíduos desprezível devido à baixa taxa de pressão de vapor

Faixa de
temperatura
de serviço
[°C]

Óleo-base

Viscosidade do
óleo (mm²/s) a
40°C

Ponto de Fulgor
vaso aberto (°C)

Descrição e benefícios

-5 A 316

Óleo hidrotratado

60

> 175°C

- Klübersynth MZ 8-60 SAM atua dissolvendo e mantendo em suspensão depósitos de carbono que
possam reduzir a eficiência do sistema, reduzindo a transferência continua de calor em função da
obstrução e redução do fluxo do fluido térmico

Klüberfood NHT1
1-39 SAM

Fluido de Flushing (limpeza)
Características do produto

Produto Klüber
Lubrication

Fluido de limpeza para sistemas
de transferência de calor

Klübersynth MZ
8-60 SAM
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Certificações / Registros
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Observações
Editor e direitos autorais:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Reimpressões no todo ou em parte são permitidas se a fonte for
indicada, mediante envio de comprovante.
Os dados neste documento estão fundamentados em nossa
experiência e conhecimento gerais na ocasião da publicação e
são destinados a fornecer informações de possíveis aplicações
para um leitor com experiência técnica. Não constituem nenhuma
garantia das propriedades do produto, nem eximem o usuário
da obrigação de executar testes preliminares de campo com o
produto selecionado para uma aplicação específica. Todos os
dados são valores de referência que dependem da composição
do lubrificante, uso pretendido e método de aplicação. Os valores técnicos dos lubrificantes são alterados de acordo com as
cargas mecânicas, dinâmicas, químicas e térmicas, bem como
tempo e pressão. Essas alterações podem afetar a função de um
componente. Recomendamos que entre em contato conosco
para discutir sua aplicação específica. Se possível, teremos
prazer em fornecer uma amostra para teste mediante solicitação.
Os produtos da Klüber Lubrication são aperfeiçoados de modo
contínuo. Portanto, a Klüber Lubrication reserva-se o direito de
modificar todos os dados técnicos contidos neste documento
sem prévio aviso.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Todos os produtos nesta brochura são registrados pela NSF H1
e, portanto, cumprem o FDA 21 CFR § 178.3570. Os lubrificantes são desenvolvidos para contato acidental com produtos e
materiais de embalagem nas indústrias de processamento de
alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos ou alimentação
animal. O uso de todos os lubrificantes pode contribuir para
uma confiabilidade aumentada de seus processos de produção.
Não obstante, recomendamos a condução de análises de risco
adicionais, p. ex., HACCP.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Munique
Alemanha
Tribunal local de primeira instância em Munique, Alemanha
Certificado de registro 84883
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
As soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Através de contatos e consultas
pessoais, ajudamos nossos clientes a obter sucesso em todo o mundo, em todas as
indústrias e mercados. Com nossos conceitos técnicos ambiciosos e equipes experientes
e competentes, temos atendido aos requisitos cada vez mais crescentes, fabricando
lubrificantes eficientes de alto desempenho por mais de 80 anos.

Uma empresa do Grupo Freudenberg
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