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DESCRIÇÃO 

 
V-2® Plus é um selante de roscas suave e sua base não é 
de petróleo. Foi feito para ser usado com água potável, 
líquidos e gases, os quais requerem, ou seja necessário, 
pressurização imediata.    
 
V-2® Plus composto multiuso para juntas, é resistente à 
água, não mancha, inodoro que inclui fibras PTFE Aramid 
e filamentos naturais para melhor vedação e apertar a 
composição das juntas devido a melhora da lubrificação 
das roscas. 

 
V-2® Plus fornecem vedação excelente para conxões 
roscadas de 50mm (2”) de diâmetro.  
 
Temperatura de Operação -18°C a 120°C após aplicação. 
 
V-2® Plus não é tóxico, é Seguro para uso no meio 
ambiente e não contém chumbo nem metais.  
 
V-2® Plus é facilmente aplicado e pode ser feito com 
pincel.  
 
VANTAGENS 

 
•  Aplicação suave  
•  Permite pressurização imediata** 
•  Não possui base de petróleo                
•  Contém Fibras Aramid, PTFE & filamentos naturais 
•  Resistente à água                       
•  Aprovação WRAS para água gelada potável.  
•  Aprovação CORGI para instalação de gás  
•  Inodoro                                 
•  Aplicável com pincel a 0°F (-18°C) 

 
** Certas aplicações talvez requeiram um certo tempo de secagem para 
um resultado melhor. 

 
APLICAÇÕES 

 
V-2 Plus pode ser utilizado em aço inoxidável, alumínio, 
bronze, cobre, ferro, polietileno, fibra de vidro reforçada e 
PVC. Não uso o V-2 Plus em ABS e CPVC.    
 
V-2  serve para tubulações roscadas: 
 
Ar   Gases inertes 
Gás Butano/Propano Água 
Óleo Hidráulico  Gás Natural 
Ácido/Base Diluído Refrigerantes 
Salmoura  Vapores a pressões baixas 
Gás CO2   Mistura de Água/glicol  
 

APROVAÇÕES 
 

Padrão Britânico 6920: parte 1 e 2 2.1:2014 
Este produto pode ser usado comoselante de rosca de  
Classe A, Classe Arp e Classe B conforme definido por 
BSEN751-3:199 7 para tubulçações de gás, tornando-o 
adequado para o trabalho de instalação de gás realizado 
pelo pessoal registrado da CORGI. 
 
Listado pela WRAS para água potávle gelada. 
Observação. 

 
 
 
Regulamentação WRAS, não permite o uso de fibras de 
cânhamo com o V-2® Plus. 
Tenha certeza que os encaixes são redondos e não 
ovais. 
Não reutilize os encaixes poise les podem estar 
deformados ou não vedar de forma eficaz.  
Para montagem 
1. Para melhores resultados, limpe todas as 

superficies (internas e externas) com um solvente de 
limpeza e deixe secar. 

2. Aplique o produto 360° nas roscas principais do 
encaixe macho, deixando a primeira rosca livre. Force 
o material nas roscas para preencher completamente 
os vazios.  

3. Uma vez que o V2+ for aplicado, aguarde alguns 
minutos para que o solvente se solte antes de 
montar. 

4. Usando práticas compatíveis, monte e aperte as 
conexões de acordo com as recomendações do 
fabricante. 

5. Conexões devidamente apertadas irão selar 
instantaneamente a pressões moderadas. 

Para resistência máxima a pressão e resistência ao 
solvente, deixe o produto curar por pelo menos 24 horas. 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Tipo de Fluído Óleo Vegetal 
Cor/Aparência Bege Semi fluido 
Gravidade Específica 1,32 
Separação do Óleo Não aplicável 

% PERDA DE MASSA @ 212°F (100°C) 
Ponto de Ignição (Seta Closed Cup) 235°F (113°C) 
Tero de Compostos não Voláteis >85% 
Viscosidade, Brookfield (ASTM D-2196) 

77°F (25°C) 120.000-180.000 cPs 
Corrosão por Tira de Cobre 1A 

(ASTM D-4048) 
 

 
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 
 
 
 
 
 

V-2 PLUS® 
SELANTE DE ROSCAS MULTIUSO  

PARA ÁGUA POTÁVEL  
 


