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Designação Pasta lubrificante anti-gripante à base de cobre para altas temperaturas e cargas pesadas.

Características

Grasso HT é uma pasta lubrificante anti-gripante para lubrificações industriais na presença de altas cargas e altas temperaturas.
As partículas de cobre que compõem o produto formam um revestimento protetor que protege contra corrosão, desgaste, deformação, 
quebra e convulsão e evita o derretimento de superfícies metálicas sujeitas a fortes pressões.
O Grasso HT protege as roscas dos motores de corrosão, apreensão, desgaste e combustão contra a fundição.
Resiste à lavagem e à água salgada. 
Inerte a gases (propano, butano, freon, nitrogênio) e resistente a temperaturas muito altas, acima de + 1000 ° C.

Aplicado nas peças mecânicas antes da montagem, o Grasso HT lubrifica, evita a apreensão e facilita a desmontagem, preserva as roscas e 
permite a reutilização das peças mecânicas tratadas. Peças, pinos, pernos, flanges e juntas acoplados podem ser removidos mais facilmente 
e em melhores condições. Pulverizado nos dois lados das juntas pré-formadas, aumenta a resistência à pressão e temperatura.

Aplicação

O Grasso HT pode ser usado em cobre, latão, ferro fundido, aço e ligas, plásticos e vedações de todos os materiais não metálicos. 
Adequado para conexões, parafusos, flanges, juntas de motores diesel e bombas para produtos químicos, acoplamentos e colares de hastes 
de perfuração, parafusos e juntas de bombas de óleo de alta temperatura, parafusos e cabos de equipamentos de construção, equipamen-
tos petroquímicos , cortadores de aço, geradores, ferramentas de corte. O produto pode ser usado numa faixa de temperatura operacional 
de -50 ° C a mais de + 1000 ° C.

Modo de Uso Agite o frasco cuidadosamente antes de usar. Aplique com a palha apropriada nas peças a serem montadas ou lubrificadas.

Dados Técnicos

Propriedade                                                     
Aparência
Cor
Odor
Ponto de gotejamento                                  
Viscosidade de òleo base a 40º                   
Penetração manipulada 60º                         
Temperatura de operação
Resistência à água

Método de teste

ASTM D-566 
ASTM D-445 
ASTM D-217

Valores típicos
Textura lisa 
Cobre 
Caracteristico
Infusível
420 cSt 
260-285
de -50 ° C a mais de 1000 ° C, Bom

Formato Frasco de 400 ml         Embalagem: 12 pcs       Código: 1010 400       EAN: 8056736860212

LATA DE SPRAY DE MASSA DE COBRE GRASSO HT


