
                                        
 

                                                         

PBG-L Lubrificante de Pneu para Fornos e Secadores 
 

 
PBFG-L é 100% manufaturado com polímeros 
sintéticos para lubrificar pneus e pastilhas de fornos e 
secadores rotativos. A fórmula do PBG-L possui 
grafite e um concentrado de metais de baixo teor de 
carbono misturados a um solvente sintético não-
carbonizante, com consistência viscosa. 
 
PBG-L oferece a mesma qualidade de nossa série 
MLB e possui aplicação manual ou pneumática.  
 
DESEMPENHO: 
 
Os metais de baixo teor de carbono preenchem os 
poros dos pneus e pastilhas, lubrificando as 
superfícies. Assim, o grafite terá como laminar 
adequadamente em uma superfície lisa, isso manterá 
o deslizamento e estenderá a vida das superfícies em 
contato. 
 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: 
 
Falha prematura no casco e refratores do forno 
geralmente é resultado do excesso de deslizamento 
do “riding ring” devido ao desgaste da barra de 
enchimento e do bloco de freio. Ter um pouco de 
deslizamento entre os riding rings barra de 
enchimento, e bloco de freio é normal, porém como a 
barra de enchimento e o bloco de freio desgastam, o 
deslizamento pode alcançar níveis inaceitáveis. Se 
isso acontecer, a máquina pode sofrer manutenção 
não programada devido a falhas no bloco de freio. 
Isso diminui os “riding rings” e aumenta o ovalamento 
ou rachadura do casco e eventual falha no refrator do 
casco. 
 

 
    

 
 
VANTAGENS: 
 
Promove proteção a pressões extremas. 
Contém propriedades anti-aderentes. 
Excelentes inibidores de corrosão sintéticos. 
Penetra rapidamente deixando um filme forte. 
Não agride o meio-ambiente. 
Não escorre. 
Migra para o centro rapidamente 
Promove um forte filme aderente 
 
AJUDA A REDUZIR: 
 
Desgaste do bloco da pastilha de freio 
Redução dos riding rings 
Deformação do casco do forno 
Aumento do ovalamento do casco 
Falhas no refrator 
Substituição das seções do pneu do casco. 
 
TEMPERATURA E SEGURANÇA: 
 
PBG-L é seguro até 815°C (1500°F). Não contém 
óleos minerais, solventes ou hidrocarbonetos. 
 
VISCOSIDADE: 
 
A base do PBG-L é um fluído sintético com grau 1000 
na ISO. 
O produto final possui consistência de um óleo 
pesado.

 
 
 


