MARINE-MP
GRAXA MULTIUSO

DESCRIÇÃO
MARINE-MP é uma graxa com mistura de sabão
(cálcio-lítio) impulsionada com polímeros que é ideal
para uma infinidade de aplicações “on-board”, aonde a
economia e o desempenho são importantes. Essa graxa
suave com aparência amanteigada, tem uma faixa de
temperatura de operação de -10°F(-23°C) a
325°F(163°C) para fornecer o uso de uma única graxa
para uma variedade de aplicações.
MARINE-MP é resistente à água, tenaz e possui uma
excelente resistência aos efeitos do salt spray,
aquecimento, água, oxidação e outras condições
adversas comuns ao uso marinho. Como resultado,
esse produto diminui os custos de manutenção e
simplifica o estoque ao mesmo tempo que fornece um
excelente desempenho.
•
•
•
•
•
•

Textura suave
Temperatura de operação: -10°F (-23°C) a
325°F (163°C)
Resistente à água
Conjunto EP
Bombeável
Cor - Roxa

APLICAÇÕES
•
•
•
•
•

Pinos pivôs
Bronzinas
Cabos de ancoragem
Rolamentos anti atrito
Linhas de elevação

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Cor

Roxa

Penetração (ASTM D-217)

265 – 295

Densidade (lb./gal.)

8,01

Gravidade Específica

0,96

Ponto de Fulgor (ASTM D-92)

> 430°F (221°C)

Shell 4-Ball (ASTM D-2596)
Ponto de Solda, kg

250

Índice de Desgaste

28,00

Diâmetro de Calota(ASTM D-2266) 0,675
Ponto de Gota (ASTM D-566)

>350°F (175°C)

Tipo de Espessante

Lítio/Cálcio

Tipo de Óleo Base

Petróleo

Corrosão por Tira de Cobre

1B

(ASTM D-4048)

Resistência à lavagem c/ água <40%
(ASTM D-4049)

Viscosidade do Óleo

ISO 220

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

ATENDE À ESPECIFICAÇÃO
MILITAR

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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