
www.jetlube.com  

Feito nos Estados Unidos em uma empresa com certificação ISO 9001 e ISO 1400. 
TDS 3-01-2021  kc 

 
 
 

DESCRIÇÃO 
 
OG-H™ da Jet-Lube foi feito de óleos minerais altamente refinados, um 
espessante sem sabão, dissulfeto de molibdênio (MoS2) e grafite de baixo 
atrito, inibidores de ferrugem e corrosão e aditivos de extrema pressão. 
OG-H possui excelente capacidade de permanecer no local, ele não 
derrete nem sai, além disso, é ideal para uso com temperaturas altas em 
que outros lubrificantes normalmente saem. Sendo relativamente 
insensível à temperatura, o OG-H pode ser usado em baixas temperaturas 
sem lascar ou canalizar além de ser totalmente a prova d’água.  
 
OG-H é um produto NLGI 3 que serve para uso tanto em locais fechados 
como em ambientes abertos sob condições climáticas extremas. Ele é 
muito pegajoso com altas capacidades de adesão e coesão. O OG-H 
substitui os materiais alcalinos do tipo residuais comuns e é mais fácil de 
aplicar, não requerendo aquecimento ou outra preparação. É necessária 
uma quantidade muito menor de lubrificante, quando comparado com 
produtos concorrentes, garantindo maior economia. Os ingredientes 
uniformemente dispersos e de baixo atrito, proporcionam alta resistência 
do revestimento, torque de início reduzido, temperaturas operacionais mais 
baixas e maior vida útil do equipamento. O OG-H pode ser aplicado 
manualmente ou com pistola.  
 
• Livre de Chumbo    • Contém Dissulfeto de Molibdênio 

• Fácil de Aplicar     • Temperaturas de Operação Baixas 

• Altamente Tenaz    • Não derrete nem sai 

 
 

APLICAÇÕES 
 
ENGRENAGENS EXPOSTAS:  OG-H é melhor em uma fita direta no 
centro da engrenagem em movimento, para criar uma distribuição 
uniforme. Aplique apenas o suficiente para permanecer entre a entre 
os dentes da engrenagem. O excesso de aplicação é desperdício e 
não melhora os resultados. O dissulfeto de molibdênio (MoS2) e o 
grafite, são carregados para as faces das engrenagens e superfícies 
móveis. Pontuações, sulcos, ranhuras ou outras imperfeições sobre a 
face, são preenchidas formando um revestimento uniforme de baixo 
atrito. O impacto e o ruído são reduzidos, e o desgaste desigual é 
impedido. As engrenagens assumem uma aparência nova de como se 
tivesse acabado de ser revestida.   
 
Use o OG-H em todos os tipos de engrenagens expostas; em 
guinchos a vapor, guindastes, moinhos e forjadores, equipamentos de 
construção, pás mecânicas, draglines, engrenagens de rolo, 
engrenagens de escavadeiras, lanças, pulverizadores, anéis de 
partida, cames, sapatas de cruzetas, cremalheiras e pinhão, 
engrenagens espinha de peixe, engrenagens bull, conexões e travas 
de engrenagens, além de outras aplicações.  
 
ROLAMENTOS LENTOS: Use sempre que ocorrerem altas pressões 
unitárias em equipamentos de movimento lento.  Previne o atrito e 
deslocamento. Reduz os torques de início e a potência excessiva dos 
motores principais. 
 
OUTROS: OG-H é usado como lubrificante multiuso em correia 
fechada, cabo de aço e cabos, colunas verticais, trilhos de elevadores, 
bronzinas e journals - quaisquer pontos sujeitos a alta pressão unitária 
em membros de acoplamento em movimento lento. Também foi 
utilizado com sucesso como uma graxa para zarpar o navio 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Espessante  Argila Organo 

Tipo de Fluído Óleo lubrificante 

Cor / Aparência Pasta Pegajosa Preta 

Ponto de Gota (ASTM D-566) Nenhum 

Densidade (lb./gal.) 8,35 

Gravidade Específica 1,0 

Tipo de Aditivo MoS2, orgânico  

    EP/AW, Grafite 

Coeficiente de Atrito Deslizante 0,07 

Ponto de Fulgor (ASTM D-92) >560°F (293°C) 

Ponto de Autoignição (Calculado) >680°F (360°C) 

Grau NLGI   3  

Penetração @77°F (ASTM D-217) 230 – 260  

 mm x 101   

Corrosão por Tira de Cobre 1A 

 (ASTM D-4048)   

Shell 4-Ball (ASTM D-2596) 

 Ponto de Solda, kgf  620 

 Índice de Desgaste >60 

 Diâmetro de Calota  0,7 

 (ASTM D-2266) 

Resistência à oxidação   

 (ASTM D-942) 

Ponto de Gota PSI 100 horas <10 psi 

Viscosidade do Óleo (ASTM D-445) 414 – 506  

 cSt @ 40°C 

Temperatura de Operação 0°F (-18°C) a  

    550°F (288°C)  

 

Para embalagens e Código dos Produtos acesse 
www.jetlube.com/resources/product-index/  
 
GARANTIA 
 

www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf 

OG-H™  
LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO PARA 

ENGRENAGENS ABERTAS 
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