
Conjunto de relubri�cação rápida
para palhetas e discos  dos motores da Rolls Royce  

Nova técnica para inspeção e reparação na asa e em 
ambientes de manutenção.

-     

Um material especial baseado em dissulfeto de 
molibdénio, o PL470 serve como um lubrificante de 
película seca melhorado na raiz da palheta de 
ventoinha e no ensamblamento.

Cada conjunto é projetado para uso com um tipo 
de motor específico e contém vários blocos de 
limpeza e aplicadores, clipes de encobrimento do 
encaixe do disco de ventoinha e de outros itens.

Esta operação rápida de 14 estágios, facilitada 
pelo conjunto, envolve a limpeza completa para 
remover contaminação e detritos antes da 
aplicação do lubrificante PL470 nas raízes da 
palheta de ventoinha.

Visto que não é mais necessário retirar o motor, 
esse processo pode ser realizado “na asa” 
entre os voos e isso proporciona um tempo de 
parada muito reduzida — uma função chave 
que reduz significativamente os custos 
operacionais.
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Rapid Re-Lube Kit
for Rolls Royce Engine Fan Blades and Discs  

-      New technique for on-wing check and 
       repair maintenance environments.

-     A special Molybdenum Disulphide based material, 
      PL470 achieves an improved dry film lubricant on 
      the fan blade root and dovetail.

-     Each kit is designed to be used with a specific
      engine type and contains various cleaning and 
      applicator pads, fan disc key slot masking clips
      and other items

-      This rapid 14 stage operation, facilitated by the
       contents of the kit, entails thorough cleaning to 
       remove contamination and debris before the 
       application of PL470 lubricant to the fan blade 
       roots.

-      Because the engine removal is no longer required,
       this process can take place ‘on-wing’ between 
       flights resulting in a very rapid turnaround - a key
       function that siginificantly reduces operating costs.
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Rapid Re-Lube System
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1.      Disassemble the shear keys and straps.

2.      Clean the fan blade.

3.      Clean the fan blade dovetail root using the fan blade cleaning pad.  
         Remove all loose Dry Film Lubricant (DFL).

4.      Clean the fan blade root using a lint-free cloth and solvent cleaning 
         solution.

5.      Assemble the applicator pad and handle (A).  Loose fibres must be
         removed from the pads before use.

6.      Shake the DFL container before opening.  Remove any congealed DFL.

7.      Pour DFL into the paint tray (B).  Remove any dried lubricant from the 
         paint tray before pouring.

8.      Apply DFL to the applicator paint pad (C).  Remove excess DFL from the
         paint pad using the edge of the paint tray.  NOTE: Do not overload the 
         paint pad as this will result in drips when the DFL is applied to the fan 
         blade root.

9.      Place the paint pad on the fan blade root as show (D) and press gently
         down.  Apply DFL in even strokes along the fan blade root and return,
         following the guideline as shown (D).  For example, from left-to-right of
         the fan blade and then from right-to-left.  NOTE: The paint pad must be 
         replaced after eight fan blade applications (A) as the fibres become
         sticky and the paint pad deteriorates.

         Do not clean Application and Cleaning Pads in strong solvent - they
         are designed for single use only.

10.     Remove any DFL drips on the shear key-slot using a lint-free cloth and
          solvent cleaning solution.

11.      Visually inspect the DFL after each fan blade application to ensure the
           bedding surfaces have been coated evenly (E).

12.      Allow DFL to dry for ten minutes at room temperature before application 
           of DFL to the reverse side of the fan blade.

13.      Allow the DFL to dry for 30 minutes at room temperature before fan 
           blade assembly.

14.      Dispose of all used item responsibly.

Fan Blade Application

Application DVD 
 available upon 
       request
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Sistema de re-lubri�cação rápida
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         Não limpe os blocos de aplicação e de limpeza com solvente 
forte - são de somente para uso único.
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11.      

12.      
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Aplicação de palhetas de ventoinha

DVD sobre 
aplicação 
disponível 
mediante 

solicitação

Blocos de limpeza das 
palhetas de ventoinha

Marca do motor 

OMAT 4/70 (PL470) a ser 
comprado separadamente 

10 x 100ml –MOQ

Cabo do aplicador para 
palhetas de ventoinha
Blocos para aplicação de tinta nas 
palhetas de ventoinha

Bandeja de tinta

Punho de limpeza do disco
de ventoinha
Rolo de limpeza do disco
de ventoinha
Punho do aplicador para
o disco de ventoinha
Blocos do aplicador para
o disco de ventoinha

Encaixe para o disco
de ventoinha

1       clip de encobrimento de encaixes
         (a cor depende do motor)

2       Punhos para o aplicador de discos de ventoinha
3       Punhos de limpeza de discos de ventoinha
4       Blocos para o aplicador de discos de ventoinha
5       Bandejas de tinta
6       Punhos para o aplicador das palhetas de ventoinha
7       Blocos para o aplicador de palhetas de ventoinha
8       Blocos de limpeza das palhetas de ventoinha
9       Rolos de limpeza de discos de ventoinha
10     OMAT 4/70 (PL470) a ser comprado separadamente
         10 x 100ml-MOQ

Vermelho (F) 
Laranja (R) 

Não 
obrigatório 

Não 
obrigatório 

Verde 
 

Amarelo 
 

Azul Branco em magenta 
em preto

Conjunto de reabastecimento
Está disponível também um conjunto 
adicional de reabastecimento com os blocos 
de limpeza e blocos para aplicar o 
lubrificante. O conjunto de reabastecimento 
contém todos os produtos consumíveis 
necessários para a manutenção de um 
motor, desde que o operador possua os 
seguintes componentes do conjunto original:

1   clipe de encobrimento de encaixes
2   punhos para o aplicador de discos
     de ventoinha
3   punhos para limpeza de discos
     de ventoinha

Conjuntos OMAT - Conjunto completo - Caixa azul 

* Não incluído na caixa de papelão de reposição

* Não incluído na caixa de papelão de reposição
* Não incluído na caixa de papelão de reposição
Blocos para o aplicador de discos de ventoinha
Bandejas de tinta
Punhos para o aplicador de palhetas de ventoinha
Blocos para o aplicador de palhetas de ventoinha
Blocos de limpeza das palhetas de ventoinha
Rolos de limpeza de discos de ventoinha

* Não incluído na caixa de papelão de reposição
OMAT 4/70 (PL470) a ser comprado separadamente 
10 x 100ml – MOQ

Conjuntos OMAT - conjunto de 
reabastecimento - caixa de papelão

Desmonte as chavetas de cisalhamento e as braçadeiras.

Limpe a palheta de ventoinha.

Limpe o encaixe de ensamblamento da palheta de ventoinha usando 
o bloco de limpeza de palhetas. Limpe todo o lubrificante de película 
seca solto (DFL).

Limpe a raiz da palheta de ventoinha com um pano sem fiapos e uma 
solução de limpeza de solvente.

Monte o bloco e o punho do aplicador (A). Devem ser removidas as 
fibras soltas dos blocos antes de usá-los.

Agite o recipiente de DFL antes de abrir. Tire qualquer DFL congelado.

Despeje o DFL na bandeja de tinta (B). Remova todo o lubrificante 
secado da bandeja de tinta antes de entornar.

Aplique DFL no bloco de pintar do aplicador (C). Remova o excesso 
DFL do bloco de pintar usando a borda da bandeja de tinta. NOTA: 
Não sobrecarregue o bloco de pintar, pois isso causará gotejamento 
ao aplicar o DFL na raiz da palheta de ventoinha.

Coloque o bloco de pintar na raiz da palheta de ventoinha conforme mostrado 
(D) e aplique pressão leve para baixo. Aplique o DFL em movimento uniforme 
ao longo da raiz da palheta de ventoinha e repita, seguindo a linha de guia 
conforme mostrado (D). Por exemplo, da esquerda para a direita da palheta 
de ventoinha e, em seguida, da direita para a esquerda. NOTA: O bloco de 
pintar deve ser substituído depois de oito aplicações na palheta de ventoinha 
(A) porque suas fibras se tornam pegajosas e o bloco de pintar deteriora.

Limpe quaisquer gota de DFL do encaixe da chaveta de cisalhamento 
com um pano sem fiapos e uma solução de limpeza de solvente.

Inspecione visualmente o DFL após cada aplicação da palheta de ventoinha 
para assegurar que as superfícies do fundamento estiveram revestidas 
uniformemente (E).

Permita que o DFL seque durante dez minutos à temperatura ambiente 
antes da aplicação de DFL ao verso da palheta de ventoinha.

Deixe o DFL secar durante 30 minutos à temperatura ambiente 
antes do conjunto da palheta de ventoinha.

Descarte todos os itens usados de forma responsável.
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LEMBRE-SE Insira os clipes de marcação antes da 
aplicação. O bloco do aplicador deve ser trocado depois de
6 aplicações no disco de ventoinha porque as fibras se 
tornam pegajosas e o bloco se deteriora.          
Não limpe os blocos de aplicação e de limpeza com 
solvente forte, pois são somente para uso único.

9.       

10.     

11.     

Aplicação no disco de ventoinha

Limpe os encaixes de ensamblamento do disco de ventoinha 
usando o punho de limpeza e os rolos (A). Limpe todo o lubrificante 
de película seca solto (DFL).

Limpe os encaixes de ensamblamento do disco de ventoinha com 
um pano sem fiapos e uma solução de limpeza de solvente (B).
Apenas marcas do motor de Trent. Insira os clipes de encobrimento 
dos encaixes de chavetas no disco de ventoinha, com o entalhe 
voltado para a frente. Certifique-se de que os clipes sejam inseridos 
em ambos os lados do encaixe antes de aplicar o DFL (C).

Monte o bloco e o punho do aplicador para discos de ventoinha. 
Devem ser removidas quaisquer fibras soltas dos blocos do 
aplicador antes de usá-los. Isto é feito esfregando o bloco 
levemente com um dedo e limpando-o com um pano livre de fiapos 
para remover todas as fibras soltas. A perda de algumas fibras 
nesta fase é normal. A presença de algumas fibras dispersas no 
DFL aplicado é igualmente aceitável porque não interferem com
o desempenho do DFL. Qualquer retalhamento excessivo ou 
aglutinação de fibras no DFL aplicado não é aceitável - se isso 
ocorrer, o DFL deve ser removido com acetona (OMat 150)
e reaplicado.

Agite o recipiente de DFL antes de abrir. Tire qualquer DFL 
congelado.
Despeje o DFL na bandeja de tinta. Remova todo o lubrificante 
secado da de tinta antes de entornar.

Aplique o DFL no aplicador (D). NOTA: Não sobrecarregue
o bloco de pintar com o DFL porque isto causará a formação de 
gotas ao aplicar o DFL no encaixe do ensamblamento do disco.

Coloque o bloco do aplicador no encaixe de ensamblamento do 
disco de ventoinha conforme mostrado (E) e posicione no lado 
esquerdo do encaixe de ensamblamento, empurrando para a 
esquerda e para cima na superfície. Aplique uma demão do DFL 
no lado esquerdo do encaixe com movimento liso em todo o 
comprimento do ensamblamento, a partir da parte dianteira até
a parte traseira do disco e, depois, da parte traseira para a parte 
dianteira (F). Em seguida, posicione o bloco do aplicador no lado 
direito do encaixe de ensamblamento, empurrando para a direita
e para cima na superfície. Aplique uma demão no lado direito do 
encaixe com movimento liso em todo o comprimento do 
ensamblamento, a partir da parte dianteira até a parte traseira do 
disco e, depois, da parte traseira para a parte dianteira. Repita
o processo para todos os encaixes de ensamblamento.

Inspecione visualmente o encaixe de ensamblamento após cada 
aplicação completa (G) para assegurar-se de que as superfícies
do acasalamento estejam revestidas uniformemente com DFL.

Permita 30 minutos para a secagem do DFL antes de fazer
a montagem da palheta de ventoinha.

Descarte todos os itens usados da maneira correta.

16-25 Pentos Drive, Sparkhill, Birmingham, B11 3TA, UK
Tel: +44 (0)121 702 2485

Fax: +44 (0)121 778 4338
Email: sales@indestructible.co.uk

Sítio: www.indestructible.co.uk


