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DESCRIÇÃO 

 
KOPR-KOTE® é um lubrificante redutor de atrito, 

antigripante, produzido a partir de uma 

combinação de micro flocos de cobre e grafite, 

dispersos em uma graxa resistente à água e 

fortalecida com antioxidantes e inibidores de 

corrosão e ferrugem. KOPR-KOTE® fornece 

proteção inigualável quando comparado com 

concorrentes. 

 
KOPR-KOTE® fornece um escudo contra o 

contato metal- metal, previne engripamento e 

corrosão. Ele preenche irregularidades e 

imperfeições, além de resistir a soldagem, 

endurecimento ou engaste. KOPR-KOTE® fornece 

baixo atrito e amortece impactos. O baixo 

cisalhamento entre as partículas reduz o 

deslizamento permitindo uma desmontagem 

rápida com um torque de chave mínimo. Ele não 

sai das roscas, não enruga e não sai com 

lavagem. 

 
• Não é classificado como um poluente marinho – 

Aprovação DOT CA2004080025 
• NSF Registro H2 (No. 120923)* 

• Atende a MIL-PRF-907F 

• Atende a RAYTHEON especificação M8656839 
Tipo II 

• Temperatura de operação: -65°F (-54°C) a 1800° 

(982°C) 

• Não contém chumbo ou zinco 

• Redutores de atrito; reduz o torque de chave. 

• Permite a reutilização de acessórios; 

economiza parafusos, pinos e substituição 

de porcas. 
• Não é afetado por contração, expansão ou 
vibração. 

• Não sai nem goteja 

• Disponível em aerosol. 
 
 

APLICAÇÕES 

KOPR-KOTE® é ideal para uso em conexões 

roscadas, carcaças de bombas, flanges, pinos, 

parafusos do coletor de escape, compressores, 

autoclaves, centros de torno, etc. 

 

*Embalagem aerosol não é NSF Registered 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Espessante   Complexo 

Tipo de Fluído   Petróleo 

Ponto de Gota   450°F (232°C) 
(ASTM D-566) 

Gravidade Específica   1,21 
Densidade (lb./gal.)   10,1 

Separação do Óleo (ASTM D-6184) <3,0 
% PERDA MASSA @ 212°F (100°C) 

Ponto de Fulgor (ASTM D-92)   >450°F  

   (232°C)  

K-Factor*   0,15 

Parafusos 1” B7 @ 80,000 psi Pressão Contato 

Penetração @ 77°F  310 – 330 
(ASTM D-217) 

Corrosão por Tira de Cobre   1A 
(ASTM D-4048) 

4-Ball (ASTM D-2596) 

Ponto de Solda, kgf   620 

Índice de desgaste   125 

VOC   0 g/L 
 

 

*(T = K x D x F) aonde: 
 

T = torque, K = nut factor, algumas vezes chamado 
do fator de atrito, D = diâmetro do parafuso, e F = 
tensão do parafuso gerada durante o aperto. 

 

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.

KOPR-KOTE 
ANTIGRIPANTE PARA TEMPERATURAS 
ALTAS 
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