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DESCRIÇÃO 
 
Formulado com argila bentone, o AP-1™ é conhecido por sua 
capacidade de resistir a temperaturas altas, não derrete e não 
engrossa excessivamente em temperaturas baixas como 0°F 
(-18°C). Possui estabilidade mecânica, é resistente à água, 
mostra estabilidade durante o funcionamento do equipamento, 
possui excelente aderência a metais, previne desgaste e 
possui vida útil superior aos outros compostos.  
 
AP-1 contém inibidores de oxidação, corrosão e desativadores 
de metais. Ele oferece proteção positive para serviços 
extremos que requerem um lubrificante com desempenho 
para serviços pesados.  
 
AP-1 da JET-LUBE é recomendado para rolamentos anti 
atrito, rolamentos de elemento rolante, rolamentos de roda, 
bronzina, manilhas, corrediças, correntes de transporte, juntas 
U, acessórios vedados, chassis e lubrificação geral.  
 
• Protege contra ferrugem e corrosão  
• Previne desgaste 
• Muito aderente ao metal 
• Resistente à água 
• Tempo de vida útil superior 
• Cor – Âmbar claro 
 
 
 
APLICAÇÕES 
 
AP-1 da JET-LUBE é uma graxa âmbar clara, que não 
derrete, suave e resistente à água, para uso geral de 
lubrificação de bronzinas e rolamentos anti atrito como em 
fogões, corrente de fornos, fornalhas, redutores de ar quente 
e sopradores de ar quente. 
 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 
0°F (-18°C) a 550°F (288°C) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Espessante   Argila Organo  
Tipo de Fluído   Óleo Lubrificante 
Cor      Âmbar 
Ponto de Gota (ASTM D-566)    Nenhum 
Gravidade Específica   0,91 
Densidade (lb/gal)   7,60  
Tipo de Aditivo   Orgânico 
Ponto de Ignição (ASTM D-92)   >560°F (293°C) 
Ponto de Autoignição (CALCULADO)  >680°F (360°C) 
Grau NLGI    2 
Penetração @77°F    265 – 295  
(ASTM D-217)  

Corrosão por Tira de Cobre   1A 
(ASTM D-4048)  

Shell 4-Ball (ASTM D-2596) 
Ponto de Solda, kgf    160 
Índice de Desgaste   25 
Diâmetro de Calota    0,65 
(ASTM D-2266) 
Resistência à oxidação    <5,0 
(ASTM D-942) 
Redução de PSI, 100 horas 
Viscosidade do Óleo    414 – 506  
(ASTM D-445) 
cSt @ 40°C 
 

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

 
GARANTIA 
 
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-1™ 
GRAXA MULTIUSO PARA  
TEMPERATURAS ALTAS 


