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DESCRIÇÃO 

 
EP BEARING GREASE™ é uma graxa de uso geral de lítio 
que contém lubrificantes de extrema pressão de forma natural. 
O conjunto de aditivos melhora a estabilidade à ruptura, 
propriedades de lubrificação e características de alta 
temperatura, tornando o EP BEARING GREASE uma graxa 
multiuso versátil e com um bom custo-benefício. Os aditivos 
de extrema pressão possuem o benefício adicional de reduzir 
a acidez criada pela oxidação de fluidos base e aditivos 
orgânicos em ambientes de alta temperatura. O resultado é 
uma graxa estável de alta temperatura que supera a maioria 
das graxas com base de sabão-lítio existentes no mercado.   
 
EP BEARING GREASE é resistente à água, tenaz e possui 
excelente resistência aos efeitos do Salt Spray, aquecimento, 
água, oxidação, altas cargas e outras condições adversas 
comuns no dia-dia industrial. Esse produto diminui os custos 
com manutenção e simplifica o estoque, enquanto fornece 
excelente desempenho geral.  
 

• Temperatura de operação de -0°F (-18°C) a 
325°F (163°C) 
• Proteção superior contra desgaste e corrosão 
para vida útil máxima durante operações sob 
condições severas  
• Ponto de Gota de 390°F (199°C) 
• Aditivos naturais para resistência a extrema 
pressão  
• Base de Hidroxiesterato de lítio  
• Cor–Roxo 
• Muito aderente ao metal 
• Industrial  
 
 

APLICAÇÕES 
 
Formulado especificamente para uso em rolamentos axiais, 
anti atrito, journals e é particularmente útil aonde for 
necessário um único produto multiuso. O EP BEARING 
GREASE tem uma variedade de aplicações na indústria, 
automóveis, mineração, construção ou em qualquer lugar 
que requer um lubrificante multiuso de alta qualidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Espessante   Lítio  
Tipo de Fluido   Óleo Lubrificante 
Cor     Roxo 
Ponto de Gota (ASTM D-566)    390°F (199°C) 
Gravidade Específica   0,95 
Densidade (lb./gal.)   8,01 
Tipo de Aditivo   EP/AW, R&O 
Ponto de Fulgor (ASTM D-92)   >430°F (221°C) 
Ponto de Autoignição (CALCULADA)  >500°F (260°C 
Grau NLGI    2 
Penetração @77°F (ASTM D-217)   265-295 
Corrosão por Tira de Cobre   1B 
 (ASTM D-4048) 

4-Ball (ASTM D-2596) 
 Ponto de Solda, kgf    315 
 Índice de Desgaste   38 
Diâmetro de Calota de Desgaste   0,7 
(ASTM D-2266) 
Resistência à Oxidação   
(ASTM D-942) 

 PSI Drop, 100 horas   <5,0 
Viscosidade do Óleo (ASTM D-445)  200  
 cSt @ 40°C 

 
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. 
 
 

EP BEARING GREASE™ 
Graxa industrial multiuso de extrema pressão 


