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DESCRIÇÃO 
 
JET-LUBE® WIRE LINE LUBRICANT ECF™ é um produto 
único para aplicação em cabos, que necessitem um 
lubrificante tipo graxa. Formulado especificamente para slick 
line, cabos elétricos e cabos entrelaçados, essa formula de 
nova geração, atende a categoria ambiental como “Amarelo” 
para Noruega, atende aos requisitos Noruegueses para 
biodegradação e passa no teste de biotoxidade. Informações 
adicionais do teste estão disponíveis mediante solicitação. 
WIRE LINE LUBRICANT ECF é inibidor de H2S e possui 
capacidades únicas como preservativo contra ferrugem e 
corrosão. Também oferece excelente proteção contra 
exposição estendida dos elementos aos rios UV.  
 
WIRE LINE LUBRICANT ECF pode ser aplicado 
manualmente ou através de um Sistema de lubrificação 
pneumático. Essa fórmula de fluxo fácil, adere ao cabo e 
penetra para o centro dele para dar proteção e estender a vida 
útil.  
 

• Fácil de aplicar 
• Não é condutivo 
• Excelente prevenção de ferrugem 
• “Amarelo” para produto ambiental na Noruega 
• Ampla temperatura de aplicação 
• Extremamente resistente à água 
• Não contém VOC 

 
 
Esse produto foi formulado para conter voláteis orgânicos não 
detectáveis, lixiviáveis pelo Teste EPA Método 1311-TCLP 
número SW846 8260B conforme determinado por teste de 
terceiros. Os resultados do teste estão disponíveis mediante 
solicitação.  
 
APLICAÇÕES 
 
WIRE LINE LUBRICANT ECF é ideal para as seguintes 
aplicações: 
 

• Ambiente corrosivos 
• Cabos trançados 
• Estudos sobre temperatura 
• Elevação de gás 
• Cabos imersos em água 
• Slick Line 
• Cabos elétricos 
• Perfuração 
• Pesca 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Cor     Bege claro 

Aparência    Graxa  
      amanteigada 
Penetração  
  (ASTM D-217)  

 Não trabalhada    295 - 340 

 60 Strokes    310 - 330 
 10.000 Strokes   +10% 
Separação do Óleo, 100°C 24h    5% máx. 
4-Ball Ponto de Solda   400-500 
  (ASTM D-2596) 

Índice de Desgaste   >50 

Resistência à corrosão Névoa Salina>1000h 
 20% NaCl, 100°F  
Flexibilidade em Temperatura Baixa   Passa 

Matéria Volátil    <2% 
Temperatura de Operação    -20°F a 500°F 
      -29°C a 260°C 
EPA 1311-TCLP   Não detectado 

 
CLASSIFICAÇÕES:  

Ospar Commission-HOCNF  
(Harmonized Offshore Chemical Notification Format)  
CLASSIFICAÇÃO: “Amarelo” para Noruega  
CLASSIFICAÇÃO: “E” para o Reino Unido & Holanda 
 
Observação: Não usar com oxigênio ou com oxidantes 
fortes como peróxido de hidrogênio ou ácido sulfúrico. 
 

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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