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DESCRIÇÃO 

ZINC DUST PETROLATUM da JET-LUBE foi fabricado 

para atender aos requisitos da Especificação Militar CID 

(Descrição de Item Comercial) A-A-59313. A intenção 

do uso desse composto é na prevenção de 

engripamento durante a montagem ou desmontagem de 

compostos roscados ou não roscados, fabricados a 

partir de alumínio e suas ligas envolvidas com 

componentes fabricados a partir de metais similares ou 

diferentes. Destina-se também no fornecimento de 

proteção contra corrosão às superfícies metálicas. 

 
Deve-se tomar cuidado ao aplicar uma camada muito 

pesada aos componentes. Uma camada fina é o 

necessário para prevenir engripamento. No caso de 

furos cegos, a aplicação de uma quantidade excessiva 

do composto pode impedir o assentamento adequado 

dos componentes. Sob temperaturas baixas, o 

composto endurece e torna-se difícil de aplicar. Deve 

ser mantido em um local com temperatura ambiente 

entre 24 a 28 horas antes do uso. 

 
Devido a alta taxa de evaporação do constituinte de 

petróleo, esse composto não pode ser usado em 

compostos roscados ou não roscados como 

equipamentos ópticos, em que os vapores podem afetar 

de forma adversa os componentes associados, como 

por exemplo: lentes, prismas, e outros elementos 

ópticos. 

 
 Previne a corrosão galvânica. 

 Reduz atrito e torque de chave 

 Permite o reuso dos encaixes, economiza 
substituição de parafusos prisioneiros, 
parafusos e porcas. 

 Atende à Especificação Militar CID A-A- 
59313 (Antigo MIL-T-22361 (Wep)) 

 Resistente à água 

 Número Nacional de Estoque 8030-00- 
292-1102 

 

APLICAÇÕES 

• Juntas • Fixadores 

• Baterias • Cabos 

• Corrediças • Clipes fusíveis 

• Conexões de Alumínio • Parafuso sextavado 

• Faces de Flanges • Válvulas a vapor 

 
Observação:  Não usar com oxigênio. 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Espessante Cera 
Tipo de Fluído Óleo Mineral 
Cor Verde 
Ponto de Derretimento (ASTM D-127) 130°F 

Gravidade Específica 1,34 

Densidade (lbs/gal) 11,2 
Tipo de Aditivo Pó de Zinco 

(ASTM TYPE D-520) 

Ponto de Fulgor (ASTM D-92) 480°F (249°C) 
Ponto de Autoignição > 500°F (260°C) 

(CALCULADO) 

Fator de Rosca* 0,13 
Liga de Aço Carbono a 60.000 PSI Pressão de Contato 

*(T = K × D × F) aonde: 
T = torque, K = fator de rosca, também conhecido, de forma 

incorreta, como fator de atrito, D = diâmetro do parafuso e F = 
tensão gerada pelo parafuso durante o aperto. 

Penetração a77°F 160 - 280 
(ASTM D-217) 

Corrosão por Tira de Cobre 1B 
(ASTM D-4048) 

Temperatura de Operação** -65°F (-54°C) a 

788°F (420°C) 

 

**Baseado nas propriedades do zinco metálico 

 

Para tipos de embalagens e código 
das peças sales@jetlube.com. 

 
GARANTIA 

 

Para informação sobre garantia, favor visitar o site 

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 

 
 

ZINC DUST PETROLATUM 
COMPOSTO ANTIGRIPANTE PARA ALUMÍNIO 
E SUAS LIGAS 
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