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DESCRIÇÃO 

 
 

O Lubrificante de Silicone a Base de Água EMS™ é um 
produto multiuso, premium e emulsificante que lubrifica, é a 
prova de água e protege a superfície, ao mesmo tempo que é 
inodoro, insípido e não mancha.  

 
EMS não gruda, range ou segura as partes móveis; é um 
excelente agente desmoldante e um lubrificante limpo e 
transparente. O EMS fornece um revestimento de longa 
duração, resistente à umidade, ao mesmo tempo que não é 
tóxico, que não derrete e nem se torna rançoso.  

 
O EMS não aerosol, contém duas vezes mais do teor de 
silicone que é encontrado normalmente em produtos aerossol 
para melhorar a proteção e o desempenho, ao mesmo tempo 
que não é prejudicial à camada de ozônio, nem ao meio 
ambiente.  
 
 

• Não é tóxico 
• Inodoro 
• Insípido 
• Não mancha 
• Baixa formação de espuma 
• Não prejudicial ao meio ambiente 
• Não é inflamável 
 

 
 

APLICAÇÕES 
 

Recomendado para uso em indústrias alimentícias, em guias 
de náilon, transportadores, padaria, equipamento de 
engarrafamento e de ensacagem.  Também é ideal como 
lubrificante de anéis “O” e como agente desmoldante para 
itens moldados em plásticos, borracha e vinil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Aparência  Líquido fino e branco 
Densidade (lb/gal) 8,29 
Estabilidade Excelente 
Diluição (2% sólidos em 300) Sem separação 
  ppm água dura por 30 dias  
Aqucimento (50°C, 7 dias)  Sem separação 
Congelar/Descongelar Sem separação  
  (4 ciclos -20°C a +20°C)  
Armazenamento (mín, meses) 12 

 
Tempo de vida útil: Mínimo de dois anos a partir da 
data de fabricação.  

 
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. 
 
 
 
 

EMS™ 
LUBRIFICANTE DE SILICONE  

A BASE DE ÁGUA 


