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DESCRIÇÃO 
 

TF-25™ Selante de Roscas para Serviços Pesados 
contém, em partes, PTFE reprocessado e grafite em 
uma graxa de derretimento e temperatura elevada. O 
produto é enriquecido com inibidores de oxidação, 
corrosão e desgaste. Suas propriedades lubrificantes e 
de vedação para prevenir vazamento de fluídos, gases 
ou vapor das roscas.  
 
Versátil e seguro, o TF-25 pode ser usado para uma 
infinidade de aplicações antigripante, baixo atrito que 
exigem desempenho máximo. É recomendado para 
todos os componentes tubulares críticos soltos, não 
precisos e desgastados para roscas de alta precisão – 
particularmente aquelas sujeitas a impacto ou manuseio 
brusco após a composição. Ele protege todas as roscas 
contra desgaste prematuro e prolonga a vida útil de 
juntas roscadas sob várias condições.  
 
TF-25 é resistente à água, não endurece e possui uma 
ampla variedade de aplicações em amplas faixas de 
temperatura e uso. Seus ingredientes são inertes, não 
corrosivos e não condutivos. É fácil de usar, aplicável 
com pincel e adere com segurança – mesmo em roscas 
molhadas ou oleosas. TF-25 é completamente estável e 
não requer diluinte.  
 
TF-25 tem um efeito de revestimento nas superficies 
das roscas e cria uma vedação quimicamente 
impermeável na passage helicoidal das conexões 
roscadas. Mantém a composição e a vedação positive 
sob vibração e cargas cíclicas, tornando-o 
particularmente eficaz para uso como selante em 
sistemas hidráulicos.         

 
• Livre de Chumbo 
• Permanente; Não endurece 
• Não contém aditivos metálicos 
• Lubrifica e veda 
• Não sai nem goteja  
• Quimicamente inerte 
• Pode ser usado com metais ferrosos e 

não ferrosos  
• Aplicável com pincel 

 
 
APLICAÇÕES 
 
Recomendado como um lubrificante e selante de juntas 
de tubos, em todos os tipos de roscas; principalmente 
em linhas de água, vapor, ácidos, óleos, combustíveis, 
glicol, produtos cáusticos, solventes, gases de petróleo, 
outros gases (exceto oxigênio), bases, butano, propano, 

odorantes, refrigerantes, Amônia anidra e produtos 
corrosivos.  
 
Use o TF-25 sempre que um escudo de lubrificação 
reduzir custo com peças, mão de obra e tempo de 
inatividade. Use em centros de torno, chavetas, polias e 
acessórios de pressão. O TF-25 permite a reutilização 
ilimitada de acessórios. 
 
TF-25 Selante de Roscas para Serviços Pesados é o 
selante ideal para uso em tubulações de diâmetro maior 
que 3½”. 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Espessante  Complexo de Alumínio 
Tipo de Fluído  Petróleo 
Cor/Aparência Pasta preta e granulada 
Ponto de Gota (ASTM D-566) 450°F (232°C) 
Gravidade Específica  1,21 
Densidade (lb/gal) 10,10 
Separação do Óleo  <3,0 
 % Perda de Massa @ 212°F (100°C) 
Ponto de Autoignição (ASTM D-92)>430°F (221°C) 
Aplicável com pincel a 0°F (-18°C) 
Penetração @ 77°F  285 – 315   
 (ASTM D-217)  
Corrosão por Tira de Cobre 1A 
 (ASTM D-4048) 
4-Ball (ASTM D-2596)  
 Ponto de Solda, kgf  620 
Temperatura de Operação 
 Temperatura de 600°F (316°C) 
 Pressão de 10.000 psi 
Temperatura de Operação -100°F (-73°C) a 600°F 

(316°C) 
 
NÃO PODE SER USADO EM LINHAS DE 
OXIGÊNIO. 
 
 

Para tipos de embalagens e número 
de peças contate sales@jetlube.com.  

 
GARANTIA  
 
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. 

TF-25™  
SELANTE DE ROSCAS PARA 

SERVIÇOS PESADOS com PTFE 


