
LGGB 2

 

 

Graxa para rolamentos 
biodegradável SKF

A SKF LGGB 2 é uma graxa biodegradável, de baixa toxicidade à base de óleo 
éster sintético que usa espessante de lítio-cálcio. Sua formulação especial a torna 
ideal para aplicações onde haja risco de contaminação ambiental.

• Bom desempenho em aplicações com rótulas de aço sobre aço, rolamentos de esferas e 
rolamentos de rolos

• Bom desempenho em inicialização em baixa temperatura
• Boas propriedades de inibição de corrosão
• Adequada para cargas médias a altas

Aplicações típicas

• Equipamentos agrícolas e lorestais
• Equipamentos de construção e terraplanagem
• Equipamentos de mineração e transporte
• Tratamento de água e irrigação
• Travas, barragens, pontes
• Ligações, terminais de rótula

Embalagem Designação

Cartucho de 420 ml LGGB 2/0.4

Lata de 5 kg LGGB 2/5

Balde de 18 kg LGGB 2/18

Lubrificador acionado a gás  

Série LAGD 125 ml LAGD 125/GB2

Tipos de embalagem disponíveis



Assim como a gestão de ativos melhora a manutenção, uma abordagem voltada para a 
gestão de lubrificação permite que a lubrificação seja encarada a partir de uma perspectiva 
mais abrangente. Este método ajuda a aumentar efetivamente a confiabilidade da máquina 
a um custo geral mais acessível.
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1)  Valor típico

Dados técnicos

Designação LGGB 2/(tamanho da embalagem)

Código DIN 51825 KPE 2K-40

Classe de consistência NLGI 2

Espessante Lítio/cálcio

Cor Off-white

Tipo de óleo-base Éster sintético

Faixa de temperaturas de operação –40 a +90 °C  
(–40 a +195 °F)

Ponto de gota DIN ISO 2176 >170 °C (>340 °F)

Viscosidade do óleo-base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
110
13

Penetração DIN ISO 2137
60 cursos, 10–1 mm
100 000 cursos, 10–1 mm

 
265–295
+50 máx. (325 máx.)

Estabilidade mecânica
Estabilidade de rolagem,  
50h a 80 °C, 10–1 mm

 
 
+70 máx. (350 máx.)

Proteção contra a corrosão
Emcor: – padrão ISO 11007

 
0–0

Resistência à água
DIN 51 807/1, 3h a 90 °C

 
0 máx.

Separação de óleo  
DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estático, %

 
0,8–3 

Capacidade de lubrificação 
R2F, teste de operação B a 120 °C

 
Aprovado a 100 °C (210 °F) 1)

Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F Vida útil L50 a 10 000 rpm, h

 
>300 a 120 °C (250 °F)

Desempenho EP 
Marca de desgaste DIN 51350/5,  
1 400 N, mm
Teste de quatro esferas, carga de solda  
DIN 51350/4, N

 
 
1,8 máx. 

2 600 min.

Prazo de validade 2 anos


