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ELKALUB GLS 75/N2 
 

Massa lubrificante EP MULTIPURPOSE para rolamentos 
(Sistemas Centralizados de Lubrificação) 

 
 
Propriedades /aplicação 

 
Massa lubrificante lítica EP MULTIPURPOSE de base mineral e de longa duração, com estrutura de fibras longas, 
muito aderente e extremamente resistente à pressão e à oxidação. A massa lubrificante GLS 75/N2 contém um 
aditivo especial ELKALUB, que a torna indicada para a lubrificação de rolamentos sujeitos a cargas médias e 
elevadas e a temperaturas compreendidas entre -20 e 120 ºC. A GLS 75/N2 é particularmente indicada para pontos 
de lubrificação com perdas elevadas por centrifugação e para situações onde haja o perigo de o lubrificante ser 
arrastado por água. Pode ser utilizada, em situações onde o factor de velocidade (ndm) seja aproximadamente  400 
000. 
 
A massa GLS 75/N2 está homologada pela MAN Roland, Heidelberg e KBA Planeta (Nº L 082 5440) entre 
outros e respeita todos os requisitos técnicos exigidos, pelos construtores de sistemas centralizados de 
lubrificação Vögele e Bielomatik. 
 
Características Técnicas 

 
Composição química Óleo mineral, sabão de lítio, aditivos EP  

Aspecto Beije, de fibras longas  

Temperatura de utilização -20 a 120 ºC (picos a té 150 ºC)  

Classe NLGI 2  

Penetração após 60 batidas 270 +/- 15 unidades (E) DIN ISO 2137 

Resistência à água 1-90 DIN 51 807 

Ponto de Gota > 180 ºC DIN ISO 2176 

Precipitação de óleo < 2 (K) DIN 51 817 

Densidade (g/cm3) 0,92 - 0,93  

Viscosidade do óleo base ISO VG 100  

 [97 mm2/s (40 ºC)]  

 [11 mm2/s (100 ºC)]  

 
Embalagens disponíveis  

 
Balde 5 Kg, Cart 400 gr 
 
 
 
 
                                                                                                    

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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