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DESCRIÇÃO 

 
O FOOD GRADE SILICONE da JET-LUBE® é um excelente 
lubrificante para uso em equipamentos de processamento em 
todos os tipos de indústrias relacionadas a alimentos, em que 
pode haver o contato acidental com alimentos. O FOOD 
GRADE SILICONE não gruda, range ou segura as partes 
móveis. Excelente agente de liberação.  Não gruda ou forma 
resíduos indesejáveis, deixa um revestimento limpo que é 
resistente à umidade, de longa duração, inodoro, incolor, não 
tóxico e que não mancha. Não derrete, congela ou se torna 
rançoso.  
 

• Não tóxico 
• Seguro para uso em plástico 
• Não mancha 
• Incolor/Inodoro 
• Excelente agente de liberação 
• Inflamável, de acordo com o Teste de 

Extensão de Chama  
 
APLICAÇÕES 
 
Uso em todos os equipamentos de processamento de 
alimentos, em que pode haver o contato acidental com 
alimentos, como calhas, guias, transportadores, 
equipamentos de engarrafamento, fatiadores, fornos, freezers, 
facas, serras, etc. 

 
Food Grade Silicone da JET-LUBE 
 

• Registro NSF H1 para uso em Indústrias de 
Carne e Aves Inspecionadas pelo Governo 
Federal  

• Regulamentação FDA CFR-21, Parte 
178.3570 Contato Acidental com Alimentos 

• Autorizado para uso pela Agricultura no 
Canadá  

• Não contém 1:1:1 Tricloroetano, Freon TF ou 
Ingredientes listados na SARA  

 
FAIXA DE TEMPERATURA 

 
0°F (-17°C) a 350°F (177°C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Padrão de Pulverização  2”-6” cônico 
 Distância de 12” 
Propelente   Hidrocarboneto 
Tipo de Solvente  Destilados de Petróleo 
Fluído    Óleo Branco 
Aparência do Revestimento  Fluído claro incolor  
Densidade (lb/gal)  6,3 
Gravidade Específica  0,75 
Ponto de Ignição (ASTM D-92)  -9 °F (-23°C) 
Teor de VOC (g/l)  635  
 
 

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. 
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