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ELKALUB GLS 163  
 

Massa lubrificante especial tixotrópica para rolamentos 
 
Propriedades /aplicação 
 
GLS 163 é uma massa lubrificante verde de fibras curtas de elevada qualidade, extremamente resistente à 
pressão e à água, para uso em rolamentos esferas, roletes e anti-fricção.  
 
GLS 163 tem comportamento tixotrópico, ou seja, os seus valores de penetração após trabalho são em média, 
100 unidades mais baixos, do que quando está em repouso (apresenta-se mais sólida). Este comportamento é 
vantajoso em rolamentos deficientemente selados, ou em rolamentos que apresentem tolerâncias elevadas. 
 
GLS 163 apresenta boas propriedades de bombagem em lubrificação centralizada, sem escorrer devido à sua 
natureza tixotrópica. A fina estrutura granular parcialmente sintética da GLS 163, apresenta uma textura flexível, 
que a torna excelente em pequenos movimentos lineares de variação constante. Quando em repouso, as suas 
propriedades retomam os valores iniciais. 
 
Devido à sua composição química, a massa lubrificante GLS 163 quando sujeita a aumentos consideráveis de 
temperatura ou carga de trabalho resultantes de condições internas ou externas, cria um filme de Mos2 
(bissulfureto de molibdénio), assegurando a necessária lubrificação. 
 
Características Técnicas 
 
Composição química Óleo mineral, espessante orgânico sintético, 

aditivos, politetrafluoroetileno (PTFE) 

 

Cor Verde  

Temperatura de trabalho -20ºC até 130ºC (curtos períodos 150ºC)  
-20ºC até 70ºC   (rolamentos anti-fricção de rotação constante) 

Penetração trabalhada 290  +/- 15 unidades DIN ISO 2137 

Penetração (sem trabalho) 180 - 200 unidades  

Resistência à água (0-1) - 90 DIN 51 807 T1 

Ponto de Gota 250ºC DIN ISO 2176 

Densidade  0,920 - 0,930 (g/cm3)  

Separação do óleo K <1;  N <4 DIN 51 817 

Viscosidade do óleo base ISO VG 100  

Corrosão ao cobre 1 DIN 51 811-1-100 

Teste SHELL 4 bolas 0,38 mm (1000 N, 1h, 500 min-1)  

 
Embalagens disponíveis   
 
Embalagem 250gr, 380gr, 5kg, 18kg, 50kg, 150kg 
 
                                                                                                    

Estes dados são fornecidos de boa fé e refletem o nosso conhecimento presente. 
Reservamo-nos o direito de os mudar e/ou alterar. 
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