
LHMF 300 LHDF 900 

Fluidos de montagem e 
desmontagem SKF

Para desmontagem de rolamentos

Fluido de desmontagem 
SKF LHDF 900

Para montagem de rolamentos

Fluido de montagem  
SKF LHMF 300

Ao usar equipamentos hidráulicos SKF (como bombas hidráulicas, injetores de óleo e 
porcas hidráulicas HMV), é importante que o fluido correto seja usado para obter o 
desempenho ideal. Para aplicações de alta pressão, até 400 MPa (58.000 psi), a SKF 
desenvolveu um fluido de montagem e um de desmontagem.

Os fluidos têm um índice de viscosidade alto, contêm anticorrosivos e não 
agridem os materiais de vedação mais comuns, como borracha nitrílica, 
Buna N (Perbunan), couro cromado, couro e PTFE.

• Índice de viscosidade alto
• Não agride os materiais de vedação mais comuns
• O LHMF 300 está disponível em latas de 1 e 5 litros, bem como tambores 

de 205 litros
• O LHDF 900 está disponível em latas de 5 litros e tambores de 205 litros



Designação LHDF 900/tamanho da embalagem LHMF 300/tamanho da embalagem

Gravidade específica 0,885 0,882

Ponto de ignição 202 °C (395 °F) 200 °C (390 °F)

Ponto de fluidez -28 °C (-18 °F) -30 °C (-22 °F)

Viscosidade a 20 °C (68 °F) 910 mm2/s 307 mm2/s

Viscosidade a 40 °C (104 °F) 330 mm2/s 116 mm2/s

Viscosidade a 100 °C (212 °F) 43 mm2/s 17,5 mm2/s

Índice de viscosidade 187 167

Tipos de embalagem disponíveis 5, 205 litros 1, 5, 205 litros 

Informações técnicas

skf.com  |  mapro.skf.com  |  skf.com/lubrication
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