
Designação LGAF 3E

Gravidade específica 1,19

Cor Branco-bege

Tipo de óleo-base Mineral e sintético

Espessante Sabão de lítio

Faixa da temperatura operacional, ºC (ºF) –25 a +250 °C (–13 to +482 °F)

Viscosidade do óleo-base: 40 °C, mm2/s 195

Dados técnicos Tipos de embalagem disponíveis

Embalagem Designação

Tubo de 35 g LGAF 3E/0.035

Lata de 0,5 kg LGAF 3E/0.5

Tambor de 30 kg LGAF 3E/30

O que é corrosão por contato?

A corrosão por contato é um dano progressivo à superf ície que ocorre na área 

de contato de dois metais. Ela é causada por oscilações, vibrações ou 

deslizamentos muito pequenos entre as superf ícies metálicas. A corrosão por 

contato é um risco para os rolamentos e normalmente ocorre no ajuste com 

folga entre o anel externo e a caixa de mancal ou entre o anel interno e o eixo.

Assentos de rolamento irregulares e ajustes com folga excessiva podem 

aumentar a corrosão por contato. O reparo de danos por corrosão requer 

manutenção da área de contato e representa mais riscos de assentos de 

rolamento inadequados. A corrosão por contato também é um risco para 

outras áreas de contato metálicas, como as barras e o centro dos 

aquecedores por indução SKF e do SKF Vibracon. 

A SKF LGAF 3E é uma pasta oleosa e macia com aditivos especiais para 

formar uma camada protetora entre as superf ícies metálicas e reduzir a 

corrosão por contato nelas e em outras aplicações.

A SKF LGAF 3E é uma pasta oleosa e suave, para evitar a corrosão por contato causada por 

mínimas oscilações e por vibratórias, que podem tornar a desmontagem muito mais dif ícil.

• Adequada para rolamentos e superf ícies metálicas em estruturas com ajustes com folga, tal 

como rolamentos em peneiras vibratória e rodas de caminhões e carros 

• Reduz a corrosão por contato, facilitando assim a desmontagem de rolamentos

• Auxilia em facilitar a remoção de componentes industriais em geral, em uma ampla faixa de 

aplicações como porcas, parafusos, flanges, pinos, rolamentos, pinos-guia, acoplamentos, 

parafusos de macacos, centros de tornos, hastes de empuxo e eixos estriados

Agente anticontato

SKF LGAF 3E
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