
Heavy Duty Chain & Cable Lubricant
DESCRIÇÃO do PRODUTO:   
JAX Heavy Duty Chain & Cable Lubricant é um lubrificante multiusos para condições de 
serviço muito adversas, formulado com a melhor tecnologia de lubrificantes disponível 
para aplicações industriais muito rigorosas. Trata-se de uma massa lubrificante de baixa 
viscosidade que combina uma elevada resistência á corrosão, desgaste e prevenção da 
ferrugem com um eficaz poder penetrante; por outro lado, a adição de grafite e bissulfito 
de molibdénio (MoS2-Moly) conferem-lhe uma elevada lubricidade e características 
antifricção. Esta formulação especialmente desenvolvida para a lubrificação de cabos 
de aço, permite que este lubrificante penetre em profundidade no cabo, atingindo os 
arames no interior do cabo e incluindo os mais distantes da periferia, assim como os 
pinos e roletes de correntes industriais, onde a necessidade de lubrificação é crítica. 
Com regular e adequada aplicação de JAX Heavy Duty Chain & Cable Lubricant reduz-se 
drasticamente o atrito interno, aumentando assim a vida útil dos cabos e correntes em 
mais de 200%.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO:  
Devido às suas características, prevenção da ferrugem e repelente da água, JAX Heavy 
Duty Chain & Cable Lubricant também possui muito bom desempenho em aplicações no 
exterior, suportando muito bem os elementos (chuva, sol, nevoeiro, geada, neve, etc).

APLICAÇÕES:  
As aplicações de JAX Heavy Duty Chain & Cable Lubricant incluem:
•	 Equipamentos	da	construção	civil
•	 Correntes	Industriais
•	 Maquinaria	agrícola
•	 Correntes	de	transportadores
•	 Cabos	de	aço	e	respectivos	laços
•	 Elevadores
•	 Gruas	de	torre
•	 Pontes	rolantes
•	 Portões
•	 Rolos	e	cabos	de	aço	dos	equipamentos	de	elevação,	correntes	de	diferenciais

DADOS TÉCNICOS: 
	 Propelente:																														 Propano	e	n-Butano	
	 Temperatura	de	Inflamação:		 221ºC	(típica	de	uma	massa	lubrificante)
	 Ponto	de	Fluidez:																					 -12ºC	(típica	de	uma	massa	lubrificante)
	 Padrão	do	Spray:	 Jacto	concentrado	muito	intenso		
	 Viscosidade:	 Massa	lubrificante;	60-80	cSt	a	40ºC										
 Textura:  Massa preta, com partículas muito finas de MoS2 e  
    partículas de grafite
 Aparência: Massa de cor preta
 Consistência: Ligeiramente consistente 
 Densidade: 0,886  (concentrada)

Embalagens de Aerossóis:   
Refª	JAX	104,	Caixas	de	12	Un.	X	444	ml	(311,84	g	peso	liquido)
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Heavy-Duty Chain & Cable Lubricant

RE: JAX CHAIN & CABLE LUBRICANT (Aerosol)
       Category Code: H2
       NSF Registration No. 133894

Dear Ms. Patty Riek:

NSF has processed the application for Registration of JAX CHAIN & CABLE LUBRICANT (Aerosol) to the NSF
Registration Guidelines for Proprietary Substances and Nonfood Compounds (2004), which are available at
http://www.nsf.org. The NSF Nonfood Compounds Registration Program is a continuation of the USDA product approval
and listing program, which is based on meeting regulatory requirements including FDA 21 CFR for appropriate use,
ingredient and labeling. 

This product is acceptable as a lubricant where there is no possibility of food contact (H2) in and around food
processing areas.  Such compounds may be used as lubricants, release agents, or antirust films on equipment and
machine parts in locations in which there is no possibility of the lubricant or lubricated part contacting edible
products.

NSF Registration of this product is current when the NSF Registration Number, Category Code, and Registration Mark
appear on the NSF-approved product label, and the registered product name is included in the current NSF White Book
Listing of Nonfood Compounds at the NSF website (http://www.nsf.org).  The NSF Registration Mark can be downloaded
from the NSF website, at http://www.nsf.org/business/about_NSF/nsf_marks_download.asp.

NSF Listing of all registered Nonfood compounds by NSF International is not an endorsement of those compounds, or of
any performance or efficacy claims made by the manufacturer.

PRESSURE-LUBE, INC.   JAX
Ms. Patty Riek

W134 N5373 CAMPBELL DRIVE
MENOMONEE FALLS, WI 53051
UNITED STATES

Carmen Grindatti
NSF Nonfood Compounds Registration Program

Company No: N05625

Sincerely,

Registration status may be verified at any time via the NSF web site, at http://www.nsf.org. Changes in formulation or label,
without the prior written consent of NSF, will void registration, and will supersede the on-line listing.

October 11, 2004

NSF International / Nonfood Compounds Registration Program

W134	N5373	Campbell	Drive	•	Menomonee	Falls,	WI	53051
262.781.8850	•	800.782.8850	•	FAX	262.781.3906

www.jax.com

Distribuído em Portugal por :

Engitec, Lubrificantes Industriais, Lda
Av. da Liberdade 110,1º

1269-046 Lisboa
www.engitec.pt; info@engitec.pt

                                                                                                         
Tel: 21 315 33 53; 21 352 61 93


