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DESCRIPTION 
 
 
WELL-GUARD

®
 é um composto de alto desempenho 

para roscas, formulado especificamente para poços de 
monitoramento críticos e outras aplicações de 
perfuração sensíveis que requeiram o uso de um 
produto livre de hidrocarbonetos de petróleo. WELL-
GUARD foi formulado a partir de uma mistura sinérgica 
de fluídos sintéticos e aditivos anti desgaste, 
inorgânicos e não metálicos. WELL-GUARD 
proporciona proteção máxima contra escoriações, 
engripamento e danos às roscas, ao mesmo tempo 
que mantém a integridade do poço de monitoramento.  
 
WELL-GUARD é um produto que pode ser usado em 
todos os climas e é aplicável com pincel de -10°F (-
23°C) a 200°F (93°C) enquanto retém sua textura 
amanteigada a temperaturas superiores a 400°F 
(204°C). 
 

 Livre de hidrocarbonetos de petróleo 

 Cor: Pasta bege 

 Resistente à água 

 Biodegradável 

 Resistente à hodrocarbonetos 

 Resistente à corrosão 

 Base Sintética & Vegetal 

 Não tóxico 

 Quimicamente estável 

 Bombeável 

 Em conformidade com a lei de 
montagem 1953 

 Não contém VOC 
 

APLICAÇÕES 
 
Para poços de monitoramento e outras aplicações de 
perfuração ambientalmente sensíveis.  
 

WELL-GUARD® 
Composto para Roscas de Perfuração de 

Poços de Monitoramento  
 
Está em total conformidade com todos os atuais limites 
de especificação da Agência de Proteção Ambiental 
(EPA), conforme detalhado em testes realizados pela 
Law Environmental National Laboratories, Kennesaw, 
Georgia. Os resultados do teste estão disponíveis 
mediante solicitação. Ligue para o Departamento 
Técnico da JET-LUBE

®
 800/JET-LUBE (538-5823). 

 

Observação: Não usar com oxigênio ou 

com oxidantes fortes. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Espessante Argila & Sílica 

Tipo de Fluído Diéster Sintético 

Aparência  Pasta Bege 

Ponto de Gota (ASTM D-2265) Nenhu, 

Gravidade Específica  1,34 

Densidade (lb/gal)  11,2 

Separação do Óleo,  <2 

% PERDA DE MASSA @ 212°F (100°C)  

 (FTMS 791.B M.321.2)  

Penetração (ASTM D-217) 285 - 305 

 

 
WELL-GUARD ™ é certificado pela NSF 61 e Jet-
Lube, Inc. Está listado pela NSF International. 
 
 
WELL-GUARD ™ também é certificado pelo 
NSF/ANSI 61, Anexo G e está em conformidade com 
a Seção 116875 do Código de Saúde e Segurança 
da Califórnia (mais conhecido como AB1953) e o Ato 
de Vermont 193.  
 

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. 

WELL-GUARD
®
    

COMPOSTO PARA ROSCAS DE PERFURAÇÃO DE 

POÇOS DE MONITORAMENTO 
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