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DESCRIÇÃO 
 
ALCO-EP™ Graxa Premium Multiuso é uma graxa de 
complexo de alumínio versátil, com um alto teor de 
inibidores de corrosão e oxidação. O ALCO-EP também 
contém dissulfeto de molibdênio (MoS2) e grafite, o que 
resiste ao contato metal-metal em nos modos de limite 
de lubrificação.  
 
O ALCO-EP fornece proteção superior contra desgaste, 
pressão extrema e é altamente resistente à água. Seu 
resultado de 60 lb no teste de carga Tinken, prova que 
o ALCO-EP possui uma excelente capacidade de 
transportas cargas altas.  
 
• Protege contra desgaste e corrosão para permitir uma 
vida útil mais longa 
• Ponto de gota de 500°F (260°C) 
• Faixa de temperatura de -25°F (-32°C) a 450°F 
(232°C) 
• Contém dissulfeto de molibdênio (MoS2) e grafite que 
resistem ao contato metal-metal  
• Protege contra pressão extrema, impacto, solda e 
escoriações.  
• Forma uma barreira protetora para reduzir o desgaste 
e estender a vida útil.  
 
APLICAÇÕES 
 
ALCO-EP Graxa Multiuso foi feita para rolamentos de 
atrito e anti atrito, buchas, pontos de chassi, juntas tipo 
U, pinos de articulação e uma ampla variedade de 
outras aplicações industriais, transporte e 
equipamentos de aplicação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Espessante Complexo de Alumínio 
Tipo de Fluído Óleo lubrificante 
Cor/Aparência Graxa Preta Opaca 
Ponto de Gota (ASTM D-566)  500°F (260°C) 
Gravidade Específica 0,94 
Densidade (lb. /gal) 7,80 
Tipo de Aditivo Grafite/MoS2/Orgânico/R&O 
Ponto de Ignição(ASTM D-92) >430°F (221°C) 
Ponto de Autoignição (Calculado)     >500°F (260°C) 
Grau NLGI 2 
Penetração @ 77°F 265 – 295     

(ASTM D-217) 
Corrosão por Tira de Cobre  1A 

(ASTM D-4048) 
4-Ball (ASTM D-2596)  
Ponto de Solda, kgf  500 
Índice de desgaste 80 
Diâmetro de calota  0,6 
(ASTM D-2266) 
Resistência à oxidação  <5,0 
(ASTM D-942) 
Diminuição de PSI, 100 horas 
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. 
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