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DESCRIÇÃO 
 
HPHT™ THREAD COMPOUND da JET-LUBE foi 
especificamente formulado para atender aos 
requisitos de desempenho de vedações metal-metal e 
conexões de alta interferência, utilizando materiais de 
alto desempenho, incluindo aços de “super” cromo e 
aços de alta liga. A formulação contém uma pequena 
porcentagem de PTFE para auxiliar as propriedades 
de vedação e temperaturas altas. O tamanho da 
partícula de PTFE é controlado para permitir a 
vedação de roscas 8-round e buttress. 
 
A base de graxa avançada da HPHT™ THREAD 
COMPOUND da JET-LUBE é um equilíbrio 
cuidadosamente selecionado de óleos sintéticos com 
uma avançada tecnologia de espessante de graxa 
biodegradável. A base da graxa fornece excelente 
aderência e estabilidade, além de ser biodegradável e 
Seguro para uso no meio ambiente, com base nas 
diretrizes Harmonised Offshore Chemical Notification 
Format (HOCNF). O resultado é uma lubrificação 
superior e auliar vedação sob alta carga com 
Resistencia à escoriações equivalente a compostos 
com base de metais pesados. Tudo isso em uma 
formulação livre de metais.  
 
HPHT™ THREAD COMPOUND da JET-LUBE 
possui um fator de atrito equivalente ao API 
MODIFIED. Entretanto, podem ter tipos de conexões 
com um fator de atrito maior ou menor. A formulação 
foi testada com sucesso em 25% de cromo, 35% de 
aço de liga de níquel.  
 

• Biodegradável e Seguro para o meio 
ambiente, sem metais  

• Baixa volatilidade em temperaturas até 232°C 
(450°F) 

• Propriedades de atrito equivalentes ao API 
MODIFIED 

• Revestimento resistente que protege contra 
escoriações  

• Ideal para conexões com alto teor de cromo 
ou níquel   

• Adere à juntas molhadas ou eleosas  
• Conjunto de sólidos controlado para 

acomodar vedações mecânicas premium e 
requisites de conexões 8-round  
 

APLICAÇÕES 
 
HPHT™ THREAD COMPOUND da JET-LUBE é 
recomendado para uso em vedações mecânicas 
premium e conexões 8-round. Para vedação de 

conexões de rosca grande, recomenda-se o JET-
LUBE RUN-N-SEAL ECF.  
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
-30°F (-34°C) a 450°F (232°C) 
Comissão OSPAR HOCNF 
CLASSIFICAÇÃO “Yellow” para Noruega 
Classificação “E” para Reino Unido & Holanda 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Aparência    Pasta 
Cor     Cinza escuro a Preto 
Espessante    Complexo 
Tipo de Fluído   PAO Sintético e  

Éster 
Penetração, mm X 10-1  290 - 335 
 (ASTM D-217) 
Gravidade Específica   1,36  
Densidade (lb/gal)   11,34  
Ponto de Fulgor, °F (°C)  >550 (288) 
(ASTM D-92)   
Ponto de Gota, °F (°C)   > 550 (288) 

(ASTM D 2265)  
Separação de Óleo Wt % 3,0 Máximo 
 (ASTM D 6184) 
Corrosão por Tira de Cobre IB 
 (ASTM D 4048) 
Resistência à Névoa Salina, hrs >2000 a 5% NaCl 
 (ASTM B 117)  >750 a 20% NaCl 
4-Ball, Ponto de Solda, kgf 1000  
 (ASMT D 2596) 
EPA 1311-TCLP  Não detectado 
Temperatura de Operação 
 °F (°C)*   -30 a 450  

(-34 a 232) 
Fator de Atrito**   1,0 
 Relativo ao API MODIFIED 
 
*Depende da conexão e da aplicação  
** As propriedades de atrito podem variar entre 
conexçoes premium. Teste o torque necessário para 
engate adequado antes de executar, ou consulte o 
fabricante da conexão.  
 

Para tipos de embalagens e número de peças contate 
sales@jetlube.com.  

 
 
GARANTIA LIMITADA 
Para informação sobre garantia, favor visitar o sitehttp://www.jetlube.com/pdf/JetLube_Warranty.pdf 
Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento de 
Vendas no endereço abaixo. 

HPHTTM THREAD  
COMPOUND 
COMPOSTO DE ROSCA PARA  
PRESSÃO ALTA E TEMPERATURA ALTA 
 
 
 


