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DESCRIPTION 
 
 
C-PLATE™ foi especificamente formulado para auxiliar no 
processo de amaciamento de roscas recém cortadas, aonde 
não é disponível nem desejada a galvanização, devido aos 
riscos ocupacionais ou ambientais desses produtos químicos. 
Pode também ser usado em conjunto a superfícies 
galvanizadas para proteção adicional. C-PLATE tem baixo 
VOC, pois são usadas cetonas como solventes diluentes. 
 
C-PLATE fornece um revestimento superfino de cobre em 
superfície de máquinas, ajudando a prevenir irritações durante 
o processo de interrupção. Os flocos de cobre aderem ao aço 
utilizando uma resina de alta tecnologia que cura pelo ar à 
temperatura ambiente em 4 a 6 horas. Com adição de calor, 
um vínculo ainda mais forte e durável pode ser alcançado. 
Uma vez curado, o C-PLATE forma um acabamento durável, 
resistente à corrosão e livre de ácido, que pode então ser 
polido na superfície do aço durante o processo inicial de 
endurecimento da conexão roscada. O revestimento fino de 
cobre fornece um metal dissimilar que age para proibir o 
contato metal-metal sob cargas de rolamentos, o que pode 
causar danos às conexões roscadas. 
 

• Livre de zinco e chumbo 
• Não contém substâncias que prejudicam a camada 

de ozônio 
• Evaporação rápida 
• Previne irritação durante o processo de irritações  
• Fornece um acabamento durável, resistente a 

corrosão em roscas recém cortadas 
• Revestimento protetor sólido sem graxa 
• Revestimento livre de ácido 

 
 
APLICAÇÕES 
 
 
Para uso em roscas recém cortadas, flanges, parafusos, 
porcas, tachas e conexões de colar de perfuração e tubos de 
perfuração. Superfícies devem estar limpas e não oleosas, 
para atingir um resultado melhor. Não é recomendado para 
uso em alumínio e ligas de alumínio.  
 
C-PLATE é um composto importante em um Sistema de duas 
fases para evitar irritação em aço inoxidável e outros 
componentes de alto teor de níquel e em furadeiras não 
magnéticas, quando usado em com NCS-30®, EXTREME®, 
ou KOPR-KOTE® Drill Collar and Tool Joint Compounds. 

 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Cor   Fluido de cobre com 

odor característico de 
solvente 

Padrão de Pulverização 2 a 4” cônico 
Propelente Hidrocarboneto 
NFPA 30B Estocagem Nível III 
Densidade (lb./gal.)  7,35 
Aparência  Micro flocos de cobre 

em suspensão  
Ponto de Fulgor  -4°F (-20°C) 
Cobertura Típica 1,55 m2/lata de 350mL e 

28 m2/galão americano   
Dureza de Lápis 
 1 a 24 h ambiente  = 4B mínimo 
 3 semanas @ ambiente  = 2B mínimo 
 1 h. @ 200°F (93°C) = 3B mínimo 
 24 h. @ 200°F (93°C) = 1H mínimo 

*Cuidado: Uso de solventes diluentes inflamáveis. 
Não aplicar próximo a fontes de ignição. 
 

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 abaixo. 
 
 
 

C-PLATE™ AEROSOL 
REVESTIMENTO RICO EM COBRE 
 


