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DESCRIÇÃO 
 

Formulado com argila bentone, o  AP-1W™ é conhecido 
por não ser sensível a temperaturas altas, não derrete e 
não engrossa de forma excessive em temperaturas 
baixas como -20°F (-29°C). Possui estabilidade 
mecânica, é resistente à água, é muito estável durante 
o processo, é muito aderente a metais, previne desgaste 
e possui uma vida de prateleira superior aos outros 
produtos.  
 
O AP-1W™ contém inibidores de oxidação, lubrificantes 
de limitação, inibidores de corrosão e desativadores de 
metal. Ele oferece uma proteção boa para serviços 
extremos que requeiram um lubrificante de serviço 
pesado.  
 
AP-1W da JET-LUBE é recomendado para rolamentos 
de atrito e anti atrito, rolamentos tipo rolo e bola, 
bronzinas, mancal, manilhas, corrediças, corrente 
transportadora, juntas tipo U, conjuntos selados, chassis 
e lubrificação geral.    
 
APLICAÇÕES 
 
AP-1W da JET-LUBE é uma graxa off-white, suave, não 
derrete e resistente à água que contém oxido de zinco 
sem chumbo para neutralização de ácidos e 
propriedades anti desgaste. Usado em instrumentos de 
montagem, aplicações domésticas, fecho de portas 
automotivas, fechaduras, conjunto de freios e janelas 
sempre que for preferível usar uma graxa branca. 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 
-20°F (-29°C) a 550°F (288°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Espessante   Argila Organo  
Tipo de Fluído   Óleo lubrificante 
Cor     Off-White 
Ponto de Gota (ASTM D-566)   Nenhum 
Gravidade Específica   0,92 
Densidade (lb/gal)   7,70 
Tipo de aditivo   Orgânico & ZnO 
Ponto de ignição (ASTM D-92)   >430°F (221°C) 
Ponto de autoignição (CALCULADO)  >500°F (260°C) 
Grau NLGI    2 
Penetração @ 77°F (ASTM D-217)   265 - 295 
Corrosão por Tira de Cobre   1A 
 (ASTM D-4048) 
4-Ball (ASTM D-2596)  
 Ponto de Solda, kgf   160 
 Índice de desgaste   29 
Diâmetro de Calota (ASTM D-2266)  0,7  
Resistência à oxidação (ASTM D-942)  
 Diminuição de PS, 100 horas   <5,0 
Viscosidade do Óleo (ASTM D-445) 
 cSt @ 40°C   90 - 110 

 
 

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 
 
Você também pode nos contatar pelo 
sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento 
de Vendas no endereço. 

AP-1W™ 
GRAXA MULTIUSO PARA  

TEMPERATURA ALTA 


