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DESCRIÇÃO 

 
 

ENVIRO-GUARDTM foi feito especificamente para auxiliar na 
montagem/desmontagem de revestimento de poços para 
poços de água. A graxa base exclusive do ENVIRO-GUARD 
é altamente resistente à água e contém inibidores que 
permitem suportar e fornecer proteção contra os efeitos 
corrosivos dos ambientes cáusticos, estendendo assim a vida 
útil das conexões do revestimento do poço.  A grande 
Resistencia do revestimento protege contra escoriações e um 
grande teor de sólidos acomoda as necessidades de vedação 
das roscas. É ideal para uso em conexões com cromo e para 
aplicações com água potável. É livre de metais e 
biodegradável.  
 
A graxa do ENVIRO-GUARD é cuidadosamente selecionada 
com óleos sintéticos e vegetais de forma balanceada, com 
nossa tecnologia de espessantes de graxa, com lubrificantes 
sólidos inovadores. O resultado é uma lubrificação superior 
sob altas cargas, resistência à engripamento equivalente a 
compostos com base de metais pesados, em uma formulação 
totalmente livre de metais. Essa tecnologia de ponta, fornece 
uma alta afinidade a superfícies de metal com alto teor de 
sólidos adicionados. Além disso, há uma grande porcentagem 
de micropartículas, formadas por reação química; criando um 
revestimento que fornece desempenho consistente sob atrito, 
sem restringir o engate correto da superfície de contato das 
conexões.  

 
• Biodegradável 
• Não tóxico 
• Livre de metais 
•Revestimento forte para proteger contra 

escoriações 
• Alto teor de sólidos para acomodar as 
necessidades de vedação das roscas.  
• Ideal para uso em conexões de cromo 
• Adere a roscas oleosas ou molhadas 
• Em conformidade com a lei de montagem 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Cor   Cinza Escuro a Preto 
Espessante Espessante Complexo 
Tipo de Fluído (óleo) Sintético & Vegetal 
Ponto de Gota (ASTM D-2265)  374°F (190°C) 
Gravidade Específica 1,32 
Densidade (lb/gal) 11,0 
Separação do Óleo (ASTM D-6184)<3,0 
 % Perda de Massa @ 212°F (100°C)  
Ponto de Ignição (ASTM D-92)  > 450°F (232°C) 
Grau NLGI 1 
Penetração @77°F 310 – 340  
(ASTM D-217)  
Corrosão por Tira de Cobre 1B 
(ASTM D-4048) 

4-Ball (ASTM D-2596)  
 Ponto de Solda, kgf  800  
Resistência à Névoa Salina 5% NaCl >2000 horas, 
(ASTM B-117) 20% NaCl >750 horas 
Temperatura de Operação -20°F (-29°C) a 500°F 

(260°C) 
 

Tixotrópico – Misture bem antes de usar. 
 

 
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. 
 
 

ENVIRO-GUARD™ 
Lubrificante & Selante de Tubos de Calha  


