
Boletim Técnico

ANDEROL HTFG-2
Graxa de Uso Geral para Altas Temperaturas NLGI-2

® ®

Specialty Lubricants

Primeiro Ministro Brochado da Rocha, 320
Pilarzinho - Curitiba/PR - Brasil

www.mec�ux.com.br/anderol
contato@mec�ux.com.br

+55 (41) 3079.9700
+55 (41) 3026.5770

ANDEROL HTFG-2 é uma graxa aditivada com politetrafluoretileno (PTFE) para alta temperatura à base de óleo sintético. 
ANDEROL HTFG-2 é resistente a produtos químicos e fornece lubrificação a temperaturas de até 300ºC. Este produto é 
registrado na NSF(H1) para uso em aplicações onde possa ocorrer contato acidental com alimentos. ANDEROL HTFG-2 
é certificado pela Kosher e Halal.

Vantagens e Benefícios

•     Graxa para alta temperatura de grau alimentício
•     Aplicações onde à compatibilidade com elastômeros é uma obrigação
•     Transportadores trabalhando em alta temperatura
•     Fornos de cozimento
•     Fornos de secagem, lacagem e esmaltação
•     Carrinhos para forno de túnel
•     Ventiladores de gás sujeito a alta temperatura
•     Quadros para concurso de têxteis, máquinas de alongamento de folhas
•     Válvulas e conexões para oxigênio (até 60ºC e limite de pressão 100 bar)
•     Deslocadores de bicicleta, suspensão de bicicletas
•     Carretilhas de pesca
•     CD/ DVD (rolamento principal).

Manuseio e Armazenagem

Os lubrificantes ANDEROL apresentam pouco risco no manuseio normal se cuidados comuns forem exercitados. Se 
derramar, cubra com material absorvente inerte e remova. Lave a área com água. Embora os lubrificantes ANDEROL não 
sejam altamente inflamáveis, eles queimarão e devem ser mantidos longe de chamas abertas. Em caso de incêndio, use 
espuma de spray de água, dióxido de carbono ou químico seco. Os lubrificantes ANDEROL devem ser armazenados de 
preferência em locais protegidos para evitar contaminação. Não reutilize tambores.

Aprovações

Os lubrificantes da ANDEROL são aprovados, recomendados e testados em campo por muitos OEMs nas indústrias de 
processamento de alimentos, envase, processamento de carnes, processamento de carne e farmacêutica.
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE HTFG-2
Cor Visual Branca
Espessante PTFE
Tipo de óleo Sintético (PFPE)
Ponto de gota, °C DIN ISO 2176 Não possui
Viscosidade do óleo base a 40 °C, cSt DIN 51.562 Aprox. 500 mm²/s

-40 a + 280°C
Valor de pico de temperatura admissível por um curto período de tempo +300°C
Penetração trabalhada DIN ISO 2137 265 a 295 0.1 mm
Resistência à água DIN 51.807-01 0-90
Teste 4 esferas, carga de soldagem DIN 51.350/4 3600 N
Designação DIN 51.502 KFK 2 U-40


