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Graxa de uso geral

A SKF LGFP 2 é uma graxa para rolamentos limpa e atóxica à base de óleo 
branco medicinal, que utiliza um sabão de complexo de alumínio.

• Alta resistência à água
• Excelente vida útil
• Excelente resistência à corrosão
• Valor de pH essencialmente  neutro
• Registro NSF H1, certificação Halal e Kosher

Aplicações típicas

• Pacotes múltiplos de rolamentos tipo cassete 
• Máquinas de embalagem
• Rolamentos de esteiras transportadoras
• Máquinas de engarrafamento

Tipos de embalagem disponíveis

Embalagem Designação

Cartucho de 420 ml LGFP 2/0.4

Lata de 1 kg LGFP 2/1

Balde de 18 kg LGFP 2/18

Tambor de 180 kg LGFP 2/180

Lubrificador acionado a gás  

Série LAGD 125 ml LAGD 125/FP2

Embalagem Designação

Lubrificadores eletromecânicos  

Série TLSD 125 ml TLSD 125/FP2

Série TLSD refil de 125 ml LGFP 2/SD125

Série TLSD 250 ml TLSD 250/FP2

Série TLSD refil de 250 ml LGFP 2/SD250

Erogatori elettromeccanici di lubrificante  

Série TLMR 101 refil de 380 ml  
(incluindo a bateria) LGFP 2/MR380B

Série TLMR 201 refil de 380 ml LGFP 2/MR380

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 LGFP 2/(tamanho da embalagem)

Classe de consistência NLGI 2

Código DIN 51825 K2G-20

Cor Transparente

Espessante Complexo de alumínio

Tipo de óleo-base Óleo branco medicinal

Faixa de temperatura operacional De –20 a +110 °C (-5 to +230 °F)

Ponto de gota DIN ISO 2176 >250 °C (>480 °F)

Viscosidade da base de óleo
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
150
15,3

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

 
265–295
+30 máx.

Proteção contra a corrosão
Emcor: – norma ISO 11007

 
0–0 1)

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

 
1 máx.

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

 
1–5

Vida útil da graxa do rolamento 
Teste R0F  
Vida útil L50 a 10 mil r/minuto, horas

 
 
1 000 a 110 °C (230 °F) 1)

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

 
 
1 100 min.

Prazo de validade 2 anos

Número de registro NSF 128004


