WHITE LITHIUM GREASE
COM PTFE
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO
WHITE LITHIUM GREASE com PTFE é uma graxa multiuso
premium, em um aerosol que proporciona desempenho
superior e proteção para metais e partes móveis para qualquer
uso.
WHITE LITHIUM GREASE com PTFE penetra e forma um
revestimento protetor de longa duração, que suporta altas
cargas e altas velocidades, previne ferrugem e corrosão,
elimina rangidos e ruídos.
WHITE LITHIUM GREASE com PTFE é excelente para a
lubrificação de todos os metais e é o lubrificante preferido para
uso em indústrias, lojas, casas, automóveis e barcos.
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Espessante

Hidróxido de Lítio

Tipo de Fluído

Óleo Petróleo

Cor/Aparência

Branco

Ponto de Gota

390°F (199°C)

(ASTM D-566)

Gravidade Específica

0,95

Densidade (lbs/gal)
Tipo de Aditivo

7,80
E/P Orgânico, A/W,
R&O, PTFE

Ponto de Fulgor (ASTM D-92)
Granel

Disponível em Aerosol
Registro NSF #137549
Cor branco
Multiuso
Resistente à água
Previne ferrugem e corrosão
Muito aderente
Resiste ao aquecimento e à oxidação

>430°F (221°C)

Ponto de Autoignição (calculado) >500°F (260°C)
NLGI

2

Penetração @ 77°F

265 – 295

(ASTM D-217)

Corrosão por Tira de Cobre

1A

(ASTM D-4048)

4-Ball (ASTM D-2596)

APLICAÇÕES
LUBRIFICANTE DE USO GERAL
INDUSTRIAL - maquinários, ferramentas, trilho para elevação
de portas de acesso, motor de ventilado, corrediças,
engrenagens...
MARINHO - cabos, acoplamentos, engrenagens, engates,
guinchos...
AUTOMOTIVO - dobradiças, antenas elétricas, fechos, molas,
bobinas...
RESIDENCIAL - acessórios, portas de acesso, corrediças,
travas...
GRAU ALIMENTÍCIO – todas as áreas que pode ocorrer o
contato acidental com alimentos.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
0°F (-18°C) a 370°F (190°C)
•

•

Registro NSF (H-2), atende as Diretrizes para Uso
em Indústrias de Carne e Aves Inspecionadas
pelo Governo Federal 1998 USDA (H-2)
Autorizado para uso
Agricultura do Canadá

pelo

Ministério

de

Ponto de Solda, kgf

200

Índice de Desgaste

25

Diâmetro de Calota

0,7

(ASTM D-2266)

Resistência à oxidação

<5

(ASTM D-942) PSI Drop, 100 h

Viscosidade do Óleo

100 - 160

(ASTM D-445) cSt @ 40°C

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.
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