
LGED 2

 

Graxa de grau alimentício para altas 
temperaturas e ambientes rigorosos

A SKF LGED 2 é uma graxa sintética de grau alimentício com certificação  

NSF H1 à base de óleo fluorado com espessante PTFE. Ela é adequada para 

temperaturas extremamente altas de 180 °C (392 °F) até 240 °C (464 °F) e/ou 

para ambientes agressivos, tais como ácidos/álcalis, vácuo, oxigênio, etc.

• Excelente resistência à oxidação

• Perdas por evaporação muito baixas sob altas temperaturas

• Boa resistência à corrosão

• Vida longa em ambientes agressivos, tais como áreas muito reativas ou  

com presença de oxigênio gasoso de alta pureza e hexano. 

Aplicações típicas

• Equipamento de fornos de paniicação/olaria

• Indústria de vidros

• Rodas de carrinhos de fornos

• Rolos de carga em fotocopiadoras

• Equipamento de cozimento de wafles

• Secadores têxteis

• Tênders para estiramento de películas 

• Ventiladores para altas temperaturas

• Bombas de vácuo

Embalagem Designação

Lata de 1 kg LGED 2/1

Tipos de embalagem disponíveis

Observação importante:

A LGED 2 é uma graxa fluorada e não é 

compatível com outras graxas, óleos e 

conservantes (exceto LGET 2). Assim 

sendo, uma limpeza minuciosa dos 

rolamentos e sistemas é imprescindível, 

antes da aplicação da graxa.

Lubrificantes de grau alimentício SKF



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 LGED 2/(tamanho da embalagem)

Código DIN 51825 KFK2U-30

Classe de consistência NLGI 2

Espessante PTFE

Cor Esbranquiçado (off-white)

Tipo de óleo-base PFPE  (poliéter fluorado sintético) 

Faixa de temperaturas operacionais  De –30 a +240 °C  
(–22 to +464 °F)

Ponto de gota DIN ISO 2176 >300 °C (>570 °F)

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

 
460
42

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

 
265–295 
271 1)

Proteção contra a corrosão
SKF Emcor:   
– padrão ISO 11007

 
 
0–0 1)

Desempenho EP 
Teste de 4 esferas, carga de solda DIN 
51350/4, N 

 
 
8 000 mín.

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

 
1 máx.

Corrosão de cobre 
ISO 2160 

 
1 máx. a 100 °C (210 °F)

Vida útil da graxa do rolamento  
de esferas 

Teste R0F  
Vida útil L50 a 10 000 rpm, h

 
 

>700, a 220 °C (430 °F) 

Perdas por evaporação 
Seis semanas a 200 °C,  
% de perdas de peso 

 
 
<3,5% 

Densidade 
a 20 °C, g/cm3

 
1,96

Número de registro NSF 156010


