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DESCRIÇÃO  

O 769 LUBRICANT é o principal penetrante, deslocador de 
umidade, lubrificante e preventivo de corrosão disponível 
atualmente. Inigualável em água salgada, salt spray ou outros 
ambientes agressivos. O 769 LUBRICANT fornece total 
desempenho ao mesmo tempo que é seguro para o meio ambiente, 
fácil de usar e não inflamável.  
 
Lubrifica: Contém aditivos sem cinzas em sua composição, de 
extrema pressão e óleos lubrificantes altamente refinados que 
fornecem proteção lubrificante superior e propriedades anti 
desgaste.  
Penetra: Peças enferrujadas e travadas – parafusos, porcas, pinos, 
conexões – são facilmente soltos por meio da capacidade superior 
de fluidização.  
Remove Umidade: A umidade é retirada e deslocada invés de ser 
aprisionada. Poros e fendas na superfície são livres de umidade e 
são revestidas por uma camada fina e não oleosa que previne que 
a umidade entre.  
Previne Ferrugem & Corrosão: Camada fina que adere à 
superficies metálicas, fornecendo proteção positiva, temporária 
contra formação de ferrugem e corrosão, incluindo corrosão 
eletrolítica e galvânica, que são comuns em ambientes com 
maresia ou com sal. 
 
• Não inflamável 
• Econômico 
• Não evapora 
• Não contém fluorocarbonetos 
• Base de óleo leve para equipamentos 
• Não endurece nem sai 
• Não contém silicones 
 

APLICAÇÕES 
 
Industrial: Pode ser usado para soltar fixadores corroídos ou 
enferrujados em bombas, turbinas, trocadores de calor, reatores, 
bueiros, motores elétricos ou em qualquer equipamento industrial 
que opera em alta umidade ou exposição em ambientes com 
maresia, como em fábricas de papel, refinarias, indústrias 
petroquímicas e estaleiros.  
Marinha: Guinchos, pinos de manilha, pinos de manípulo, ganchos 
pelicano, roldanas, tornéis, cabrestante, fechaduras e debradiças 
de portas, feixes de cabos, velas de ignição e outras peças de 
sistema de ignição. Pode ser usado em parafusos, porcas, pinos ou 
em qualquer outro fixador usado para montagem de equipamentos 
marinhos que tendem a enferrujar ou corroer. Previne corrosão por 
água  
 
salgada ou motor de popa. Excelente lubrificante para cordas de 
nilon.  
Automotivo: Seca os sistemas de ignição. Pode ser usado em 
dobradiças de portas, travas de caminhões, fechaduras de portas, 
sistemas de exaustão ou qualquer parafuso, porca ou fixador que 
tende a congelamento por calor. Ideal para uso em peças que 
estão corroídas ou com ferrugem por causa da 
exposição a rodovias congeladas.  
Residencial: Para uso em qualquer lugar da casa que 
necessite um lubrificante penetrante premium, como 
fechaduras, correias, bicicletas, armas de fogo, 
veículos controlados por rádio, etc. Em armas de fogo, 
o 769 LUBRICANT é um excelente produto de 
limpeza e conservante para furos e barris e funciona 
como um excelente lubrificante para evitar o congelamento.  

 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

u
m 

Gravidade Específica 0,83 
Cor/Aparência Fluído Ambar  
    Claro  
Ponto de Fulgor, Rec. fechado >177°F (81°C) 
(ASTM D-56) 

 Viscosidade Cinemática 4,5 – 8,5 40°C, cSt 
(ASTM D-445) 
Ponto de fluidez (ASTM D-97) -25°F (-32°C) 
Teor de VOC  3,6% (36g/L) Força Dielétrica & Tensão de  
Ruptura (ASTM D-877) 35 - 40 kv  
Pressão de Vapor, mm Hg 0.4 
 @ 68°F 
pH   Neutro 
Teste de Umidade Passa 
Teste de Desgaste (ASTM D-665) Passa 
% Massa de Água Nenhum 

 Corrosão por Tira de Cobre 1A (ASTM D-130) 
 
Atende ou excede as seguintes Especificações Militares: 
MIL-PRF-81309H (Aerosol) Tipo II & III, Classe II, CO2  
MIL-PRF-81309H (Granel) Tipo II & III, Classe I 
MIL-C-16173E Grau 3 
MIL-C-23411A VV-P-216B 
Registro NSF H-2  
CID A-A-50493C Classe B Tipo I 
 

Para tipos de embalagens e número 
de peças contate sales@jetlube.com. 

GARANTIA LIMITADA 
 
Para informação sobre garantia, favor visitar o site 

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

769 LUBRICANT 
LUBRIFICANTE & PENETRANTE 

 


