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ELKALUB GLS 380/N2 
 

Massa lubrificante semi-sintética de complexo de alumínio, para a lubrificação de 
rolamentos na indústria alimentar  NSF  H1, 

 
 
 
 
 
Propriedades 

 
Massa lubrificante de alta performance, semi-sintética, recomendada para a lubrificação de equipamentos e maquinaria na indústria alimentar. 
 
Aplicação 

 
A massa GLS 380/N2 é adequada para a lubrificação de rolamentos (especialmente rolamentos anti-fricção onde haja contacto entre aço e latão) e 
correntes, sujeitos a temperaturas de trabalho que variem entre -10 e 120 ºC. A massa GLS 380/N2 apresenta excelente aderência e é resistente 
à água, água salgada, álcoois (etanol, isopropanol) e cetonas (acetona, metilisobutilcetona). A massa GLS 380/N2 possui a classificação NSF H1, 
tem boa estabilidade dinâmica (factor ndm 200.000). A massa GLS 380/N2 não é resistente a ácidos e produtos alcalinos. 
 
Características Técnicas 

 
Composição química  Óleo parafínico (DAB 10), complexo de Alumínio, 

politetrafluoroetileno, substâncias activas 
 

    

Aspecto  Massa branca flexível  

Temperatura de utilização  -10 até 120 ºC (picos até 180 ºC)  

Penetração após 60 batidas  370 unidades (E) DIN ISO 2137 

Consistência NLGI  Classe 2  

Ponto de Gota  > 180 ºC DIN ISO 2176 

Precipitação de óleo  <2 (K) DIN 51 817 

Densidade (g/cm3)  0,94 a 0,95  

Valor ndm  200.000  
 

Óleo base utilizado  
Viscosidade ISO VG  [72 mm2/s (40 ºC) ] ISO VG 68  
  [8,6 mm2/s (100 ºC) ]  
Resistência à água  0/90  
    
Penetrção (sem trabalho  225 unidades (E)  

 
Armazenamento 

 
Armazenar na embalagem original bem fechada, a temperaturas entre -10+40oC.  
 
Embalagens disponíveis  

 
Balde 18 Kg 
Embalagem de 5 Kg                                                                                            

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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Nonfood Compounds 
Program Listed (H1) 

(Registration 136696) 


