
930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 • www.jetlube.com • An ISO 9001 registered company 

2/18 – Revisado 10/18 

DESCRIPTION

EZY-PAK™ #100 contém uma grande quantidade de 
partículas de PTFE mantidas juntas com uma quantidade 
mínima de ligantes inertes. É um conjunto injetável que pode 
ser bombeado usando um lubrificante de alta pressão e 
graxeiras tipo botão, ou pode ser embalado manualmente em 
qualquer área que requeira uma embalagem quimicamente 
inerte.  Sob pressão, o EZY-PAK #100 irá se adaptar a 
qualquer forma, formando uma gaxeta ou vedação. Sob 
aquecimento e pressão, é possível que uma pequena 
quantidade de aglutinante vaze das conexões.  A reaplicação 
do composto sob pressão irá ativar o selante formando um 
material de vedação de PTFE quase puro.  

EZY-PAK #100 é melhor bombeado através de uma válvula 
de injeção de 1/8” ou maior, mas também pode ser bombeado 
(com maior esforço) através de graxeiras tipo botão padrão 
gigante. 

• Não é tóxico
• Contém PTFE
• Quimicamente inerte
• Livre de amianto
• Resistente à corrosão
• Não é perigoso
• Bombeável
• Cor:  Branco
• Veda
• Lubrifica

APLICAÇÕES 

EZY-PAK #100 pode ser usado em aplicações que requeiram 
um composto quimicamente resistente, como caixa de gaxeta, 
rolamentos, haste da válvula, gaxetas de flange, etc.  EZY-
PAK #100 se adapta a qualquer formato quando injetado sob 
pressão, o que o torna ideal para uso em Oleodutos, Indústria 
Petroquímica, Energia, Indústrias geral e aplicações marinhas. 
É muito usado como material de embalagem para Caixa de 
gaxetas, bombas, juntas de vedação, etc.  

FAIXA DE TEMPERATURA 

0°F (-18°C) a 550°F (288°C) 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Aparência Massa pegajosa fibrosa 
branca 

Penetração  70 - 130 
(ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.)   13,19 
Gravidade Específica 1,58 
Ponto de Gota Nenhum 

(ASTM D-2265) 

Aditivos   PTFE 
Espessante  Inorgânico 
Ponto de Fulgor, °F (°C) 400/204 

(ASTM D-92) 

Tipo de Fluido Sintético sem cinzas 

Observação: Não use com oxigênio ou oxidantes 
fortes.  

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. 
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COMPOSTO CONTENDO PTFE 


