RUBBER LUBRICANTTM
AGENTE DE LIBERAÇÃO DO MOLDE A
BASE DE ÁGUA
DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

LUBRIFICANTE DE BORRACHA e AGENTE DE
LIBERAÇÃO DO MOLDE da JET-LUBE é um produto de
silicone, multiuso e seguro para uso no meio ambiente que
fornece um excelente desempenho. Contém o dobro do teor
de silicone dos principais aerossóis para maior proteção.

Aparência

Fluído Marfim a Branco

Densidade (lb./gal.)

8,35

Gravidade Específica

1,0

Viscosidade do Silicone

2000 cSt @ 25°C

Quando usado como LUBRIFICANTE DE BORRACHA,
torna a montagem das peças de plástico e borracha rápida
e fácil. Quer seja esguichado, pulverizado ou aplicado com
pincel, o LUBRIFICANTE DE BORRACHA fornece uma
superfície temporária molhada e escorregadia e, em
seguida, seca para uma fina película protetora ou é
absorvida em borracha natural ou sintética.
Como um AGENTE DE LIBERAÇÃO DO MOLDE, o maior
teor de silicone e maior viscosidade do silicone
proporcionam máxima capacidade de liberação, mesmo nas
condições mais severas de moldagem. Excelente para
todos os metais, plásticos e carcaça de borracha. Calor
estável a 500°F (260°C). Não inflamável. Não derrete nem
gruda.
• Não é toxico
• Baixa formação de espuma
• Inodoro
• Aquecimento estável
• Insípido
• Seguro para o meio ambiente
• Não mancha
• Não inflamável
• Não prejudicial a camada de ozônio

(ASTM D-445)

Viscosidade da Emulsão

3 cSt @ 40°C

Estabilidade da Diluição

Excelente

Estabilidade do Armazenamento

Boa

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.

APLICAÇÕES
LUBRIFICANTE DE BORRACHA
Arranques
Suporte para encaixe de vidro
Amortecedores Suportes para amortecedores
Canaletas
Suportes de vibração
Diafragmas
Arneses de Cabos
Anel de Vedação Rodas & Pneus
AGENTE DE LIBERAÇÃO DE MOLDE
Feito para acrílico, cellulose, resinas ABS, poliestirenos,
borracha, melamima e metal.
Para obter resultados melhores, aplique imediatamente
antes da montage, corte, etc.
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