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DESCRIÇÃO 

 
EP WHITE GREASE da JET-LUBE promove um revestimento 
protetor rígido que garante a lubrificação e estende os 
intervalos entre as lubrificações.  
 
EP WHITE GREASE é um lubrificante estável contra 
cisalhamento, não corrosivo, extrema pressão, resistente à 
água para rolamentos simples e anti atrito, engrenagens, 
cames e corrediças. EP WHITE GREASE é excelente para 
montagem de concreto. A fórmula que não mancha é 
recomendada para expansão de juntas e para construção civil.  
EP WHITE GREASE é também recomendado como 
lubrificante de rolamentos para motores elétricos, mandris e 
outros dispositivos mecânicos que requeiram torque reduzido, 
altas velocidades e vida útil longa.  
 

• Cor Off-White  
• Não mancha 
• Temperatura alta 
• Resistente à água 
• Anti corrosivo 
• Lubrifica 
• Disponível em graus NLGI  
• Não seca 

 
 
APLICAÇÕES 
 
EP WHITE GREASE foi feito especificamente como um 
lubrificante para rolamentos de rodas, pontos de chassi, 
juntas de bolas, corrediças, rolos, engrenagens pequenas, 
dobradiças, superte para trilhos, equipamentos de 
construção, mineração, exploração de madeira, uso 
marinho e mais uma variedade de aplicações industriais.  
EP WHITE GREASE é um lubrificante de extrema pressão, 
extremamente estável para vários tipos de uso, o que reduz 
o estoque de vários lubrificantes com apenas um produto.  
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 
Atende ou excede os requisites da Especificação Militar dos 
Estado Unidos Mil-G-18458B (SH) 
 
 
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
0°F (-18°C) a 325°F (163°C) 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Espessante Lítio  
Tipo de Fluído Óleo Petróleo 
Cor/Aparência Graxa Branca Pegajosa 
Ponto de Gota (ASTM D-2265)  390°F (199°C) 
Gravidade Específica 0,95 
Densidade (lb/gal) 8,1 
Ponto de Fulgor (ASTM D-92) >430°F (221°C) 
Aditivos  Lubrificantes limitantes, 

Polímeros, R&O 
Penetração 265 – 295  
 (ASTM D-217) 

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

Teste EP Timken 65 libras 
 (ASTM D-2509)  

Viscosidade do Óleo ISO 150-220 
Separação do Óleo(ASTM D-6184) 5% Máx. 
 (Fed. Std. 791 M 321.2)  
Matéria Volátil Menos que 2,0% 
 
 
 

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 WHITE GREASE 
Graxa Multiuso, para construção  


