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DESCRIPTION 

MARINE WIRE ROPE & HAWSER   GREASE é um 

lubrificante econômico de alto desempenho para cabos 

de aço, amarras, e aplicações relacionadas que 

requeiram um produto resistente à água, tenaz que 

resiste aos efeitos de pulverização de água salgada e 

doce, oxidação, umidade, calor e outras condições 

adversas comuns a aplicações marinhas e industriais 

pesadas.  

MARINE WIRE ROPE & HAWSER GREASE  mantém 

e estende a vida útil e o desempenho dos cabos de aço 

pelo fornecimento de um revestimento que não seca 

nas parte de fora do cabo de aço. Esse revestimento 

protege o cabo de aço da corrosão ao mesmo tempo 

que lubrifica os fios internos, cilindros e roldanas. 

• Alta Temperatura

• Resistente à água

• Anti corrosão
• Lubrifica

• Protege

• Não seca

• Não mancha

Marine Wire Rope & Hawser Grease atende aos 
requisitos da Especificação Militar dos EUA, MIL-G-
18458B (SH). Esse produto pode ser usado entre -
10°F (-23°C) e 325°F (163°C). 

APLICAÇÕES 

Recomendado para todos os cabos de aço marinhos e 
industriais, amarras e atividades relacionadas, tais como 
guindastes de pórtico de estaleiro, cabos de içamento de 
mastros, guindastes de carga, cabos de ancoragem de 
plataformas marítimas, linhas de guindastes e draglines, 
linhas de elevação ou qualquer cabo de aço que opere 
em condições adversas.  

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Espessante  Lítio 

Tipo de Fluído Óleo de Petróleo 

Cor/Aparência Graxa pegajosa  

Branca/Bege  

Ponto de Gota 390°F (199°C) 
(ASTM D-2265) 

Gravidade Específica 0,95 

Densidade (lb./gal.)       8,1 

Ponto de Fulgor (ASTM D-92) >430°F (221°C)

Aditivos de Limite 

Lubrificantes  Polímeros, R&O 

Penetração  265 - 295 
(ASTM D-217) 

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

4 Ball Ponto de Solda 315 Mín. 

Viscosidade do Óleo ISO 220 

Separação do Óleo 5% Máx. 
(Fed. Std. 791 M 321.2) 

Matéria Volátil Menos que 2,0% 

Carga Timken OK 55 lbs. 

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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