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OSPAR Commission – HOCNF (Harmonizes Offshore 
Chemical Notification Format) 
Classificação – Amarelo para Noruega (Yellow) 

- E para o Reino Unido (E) 
- Dinamarca PR-nr- 2180210 
 

DESCRIÇÃO 
 

JACKING SYSTEM GREASE ECF™ da JET-LUBE® é 
seguro para uso em aplicações ao ar livre já que é livre de 
metais e é formulado para atender às Diretrizes Ambientais 
do Mar do Norte. Ele utiliza um espessante de cálcio 
resistente à água que é aprimorado para melhorar a adesão 
e fornecer maior proteção contra a lavagem com água, 
desgaste e corrosão. JET-LUBE JACKING SYSTEM 
GREASE ECF da JET-LUBE contém lubrificantes sólidos 
especialmente selecionados para fornecer  excelente 
propriedades de lubrificação e resistência contra 
escoriações. O aditivo sólido foi combinado de forma 
sinérgica para fornecer um revestimento lubrificante com 
características antimpacto e pouco desgaste. A mistura de 
óleo do produto, possui uma viscosidade baixa que permite 
um ótimo potencial de biodegradação e contém aditivos 
adicionais anti desgaste, anti ferrugem e antioxidantes.  
 
APLICAÇÕES 
 
JACKING SYSTEM GREASE ECF da JET-LUBE foi feito 
para lubrificar uma ampla variedade de engrenagens sob 
altas cargas. Ele também pode ser usado em corrediças, 
sistemas de elevação, plataformas e conjuntos tipo 
cantilever, porcas, parafusos e uma ampla variedade de 
outras aplicações, tornando o Jacking System Grease 
ECF um produto quase que universal. 
 

• Excelentes Propriedades Ambientais 
• Resistência à altas cargas 
•     Resistência à água 
•     Resistênciaà corrosão 
•     Não metálico 
•     Seguro para trabalho ao ar livre 
•     Beiodegradável, não ocorre bioacúmulo 
•     Revestimento resistente 
• Fácil de Aplicar  
• Temperatura de operação -10°F (-23°C) a 450°C 

(232°C) 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Aparência Graxa Bege Pegajosa 
Tipo de Fluído Sintético & Vegetal  
Espessante Sulfonato de Cálcio 
Complex  
Gravidade Específica 1,26 
Densidade (lbs/gal) 10,55 
Mobilidade do Aço US 
       0°F 100g/min 
Penetração 275 - 300 

@ 77°F (ASTM D-217) 
Ponto de Gota >500°F (260°C) 

(ASTM D-2265) 
Resistência à Lavagem  <5% 

(ASTM D-1264) 
4-Ball (ASTM D-2596) >800 (7845) 

Ponto de Solda, kgf 
Evolução do gás Nenhuma 
Separação do Óleo <1% 
Lixiviação de Água 

2 h @ 150°F <5% 
Temperatura de Operação-4°F (-20°C) a 

300°F (149°C) 
Viscosidade, Centipoise, (Brookfield) 
5 RPM                               592.000  
10 RPM                             332.000  
20 RPM                             214.000  
Avg de 5 & 10 RPM           462.000  
Avg de 10 & 20 RPM         273.000  
#7 spindle em um Viscosímetro Brookfield HAT nas velocidades citadas 
(taxa de cisalhamento) 
 

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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