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DESCRIÇÃO 
 
TL-42 é o produto de uso geral, removível mais amplamente 
utilizado. Ele irá se fixar a todas as porcas e parafusos, 
sejam eles métricos, imperiais ou convencionais, atendendo 
aos requisitos de mais de 80% das aplicações de fixação. 
TL-42 não sai nem escorre após a aplicação. Uma vez 
aplicado, as peças deslizam juntas facilmente, lubrificadas 
pelo produto. 
 
 

APLICAÇÕES 
 
Substitui arruelas de pressão e encartes de plástico. 
Bloqueia os parafusos de acesso da máquina de 
ferramento, pinos e parafusos do sistema hidráulico. Usado 
nos parafusos/eixo de transmissão de caixas de 
engrenagem, parafusos de fixação de tampa dos 
rolamentos, parafusos afundados no contador, nos 
parafusos e no equipamento de construção.  

 
DIRETRIZES 
 
Usar o trava roscas TL-42 é fácil; o produto tem cor azul e 
uma vez curado, veda e limita as vibrações do conjunto, 
proporcionando torque controlado e torques prevalescentes. 
A desmontagem das peças é acompanhada de acessórios 
convencionais. Quando a força é aplicada, as peças se 
soltam (primeiro movimento), mas será necessário várias 
voltas até que o produto curado pare de resistir à ação de 
rotação, o que impede a desmontagem acidental do 
componente. 

 
PROPRIEDADES 
 
Tensão de torque controlado. É fácil de ser removido com 
ferramentas convencionais. Sua natureza tixotrópica, 
impede que ele saia do local durante a aplicação e sua 
migração após a montagem.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Tipo de Resina    Metacrilato 
Cor     Azul  
Velocidade da Cura c/ Ativador  <5 minutos  
Velocidade da Cura s/ Ativador  20 minutos  
Viscosidade (Tixotrópica)   1000 - 5000cps  
Preenchimento de espaçamentos  0,005”  
Ponto de Ignição    >212°F (100°C) 
Tempo de Vida Útil   12 meses  
Gravidade Específica  1,1  
Temperatura de Operação  -65°F (-54°C) a  

300°F (148°C)  
VOC     49,2 g/L  
Atende a    MIL-S-46163A  

Tipo II, Grau N  
MIL-S-22473E  
Letter Grade CVV 

 

CURA 
 
Tempo para Cura Total   24 hours 
Força de fuga típica   100 - 200 in-lb 
Força prevalente típica   30 - 60 in-lb 

 

CUIDADOS DURANTE O USO 
 
IRRITANTE: Contém Ésteres de Metacrilato que podem 
causar irritações aos olhos, sistema respiratório e pele. Em 
caso de contato com a pele, lave imediatamente com 
bastante água e sabão.  

 

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 

 
 

JET-LOK TL-42  
TRAVA ROSCA REMOVÍVEL 
TRAVA ROSCA DE PROPÓSITO GERAL, COM FORÇA MÉDIA  
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