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DESCRIÇÃO 
 

550 composto antigripante é uma formulação premium para 
uma ampla variedade de aplicações em uma ampla faixa de 
temperatura.  
 
550 pode ser usado para a maioria das necessidades de 
manutenção. Sua composição oferece proteção contra 
engripamento e congelamento térmico, fácil montagem e 
desmontagens, o que economiza tempo de trabalho. Ele 
garante a proteção contra corrosão, oxidação. Não endurece, 
evapora, ou se separa. Não requer diluição. 
 
550 contém proporções balanceadas de dissulfeto de 
molibdênio (MoS2), grafite e filamentos anti atrito em uma 
graxa enriquecida com inibidores de desgaste e corrosão. 
Cada ingrediente antigripante e anti atrito, possui 
propriedades e características importantes que são fornecidas 
ao 550. 
 
O dissulfeto de molibdênio (MoS2) tem uma afinidade com 
metais ferrosos, ligando-se a superfície do aço e oferecendo 
proteção contra desgaste e corrosão por atrito, enquanto 
sustenta a lubrificação. O grafite fornece características de 
extrema pressão. 
 
Essa formulação melhora o desempenho porque mantém a 
correta dispersão e suspensão de ingredientes sólidos.  
 

• Livre de zinco 

• Proteção contra engripamento, congelamento térmico, 
escoriações, desgaste e corrosão 

• Redutores de atrito, reduz o torque de  

• Fornece fácil montagem e desmontagem  

• Reduz custos de manutenção 

• Não é afetado por contaminação, expansão ou vibração  

• Não sai ou goteja 

 
APLICAÇÕES 
 

Use o 550 em: 
 
Tubulação     Roscas 
Faces do flange    Chavetas 
Chaves     Juntas 
Corrediças    Guias 
Acessórios  
 

Pode ser usado em aço e alumínio. 550 trabalha 
igualmente bem em aço inoxidável, ligas de ferro, 
titânio, cobre, bronze, ligas, plástico e juntas. 550 é um 
antigripante eficaz para uso com GLP e outros gases. 
Para aplicações com vedação, use o V-2®.  Para válvulas 
Delta e unidades Coker, use 550 EXTREME ou 550 
EXTREME ALL WEATHER. 
 

OBSERVAÇÃO: Não usar com oxigênio. 
 

 
ATENDE A: 
Especificação Militar MIL-PRF-907F 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -65° F (-54°C) a 2400°F (1316°C) 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Espessante Complexo 

Tipo de Fluido Petróleo 

Cor / Aparência   Pasta Azul metálica/  

  Textura suave  

Ponto de Gota (ASTM D-566)  450°F (232°C) 

Gravidade Específica  1,26  

Densidade (lb. /gal.) 10,5  

Separação do óleo  <5,0 

% Perda de Massa @ 212°F (100°C) 

Ponto de Fulgor (ASTM D-92) >430°F (221°C) 

Grau NLGl                          1 – 1 ½   

Penetração @ 77°F 290 – 315  

(ASTM D-217) 

Fator de porca*  0,17 

Parafusos 1” B7 @ 80.000 psi Pressão de contato 

Corrosão por Tira de Cobre 1A 

(ASTM D-4048) 

4-Ball (ASTM D-2596) 

Ponto de Solda, kgf 620  

Índice de desgaste             100 

Resistência à névoa salina        +200 

20% NaCI @ 100°F 

Horas livre de corrosão 

 
*(T= K x D x F) aonde: 

T = torque, K = fator da porca, algumas vezes denominado 

incorretamente como fator de atrito, D = diâmetro do 
parafuso, e F = tensão gerada pelo parafuso durante o 
aperto. 

 

Para tipos de embalagens e 
código das peças 
sales@jetlube.com. 

 
GARANTIA  
 

Para informação sobre garantia, favor visitar o site 

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
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