
10/30/12© 2012, BALMAR, LLC

APLICAÇÃO 
O Composto de Armazenamento de Condutas 127 
foi concebidos para o uso em fresadoras. Outras 
aplicações incluem o Composto de Armazenamento 
de Condutas 127 como um lubrificante para uso geral 
em que está recomendada uma lubrificação resistente 
à água e inibidora da corrosão. O Composto de 
Armazenamento de Condutas 127 não foi concebido 
para vedação e não deve ser utilizado para aplicação 
na coluna de perfuração ou em qualquer outra 
aplicação em que se deseje a vedação.

PRODUTOS RELACIONADOS
Protector de Roscas 118
Composto de Armazenamento de Condutas 

Auto-Regenerador Kurex 125
para produtos tubulares para campos 

petrolíferos Composto de Armazenamento 
de Condutas Ecológico 128

Repelente de Água e Inibidor da Corrosão 130
Lubrificante de Moly Seco Anti-Gripagem DM20
Escova Lubrificante AS1422

TAMANHO DO RECIPIENTE
5 Gal (19 L)
55 Gal (208 L)BENEFÍCIOS 

 ▪ Proporciona protecção contra a corrosão
 ▪ Seguro para o ambiente
 ▪ Resistente à água
 ▪ Não tóxico
 ▪ Repele a humidade
 ▪ Desactivador de metais
 ▪ Adesivo

OBSERVAÇÕES TÍPICAS
Cor Laranja
Textura Pasta
Espessante de base Estearato de lítio
Consistência Macia
Penetração, a 77°F (25°C) 305
Classificação Inibidor da corrosão
Gravidade específica, a 60°F (15°C) 0.85
Densidade, lb/gal 7.10
Ponto de gota, ASTM D-566 365°F (1850C)
Ponto de inflamação, ASTM D-92 445°F (229°C)
Teste de corrosão, 
 ASTM D-1743 Classificação de ferrugem 1.1.1
 ASTM D-130 Corrosão do cobre 
 3 horas a 212°F (100°C) la
 ASTM B-117–5% Spray de sal 
 Classificação a 2 000 horas Passa
Estabilidade ao calor de armazenamento, 
 a 120°F (48°C) após 1000 horas 
Nenhuma alteração de cor
Prazo de validade (embalagem fechada) Dois anos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Composto de Armazenamento de Condutas 
127 é formulado especialmente para proporcionar 
protecção contra a corrosão das roscas das condutas 
durante períodos de armazenamento prolongado. 
Ao contrário dos Compostos Modificados API, 
que contêm 65% de sólidos e poderiam promover 
corrosão nas rocas, o Composto de Armazenamento 
de Condutas 127 não contém metais para criar uma 
atmosfera corrosiva. Foi concebido para controlar a 
formação de ferrugem e picagem por corrosão nas 
superfícies da rosca, problemas que podem ser 
atribuídos a intrusão de humidade. Contém também 
inibidores para minimizar os efeitos corrosivos dos 
químicos de tratamento da coluna de perfuração, 
sulfureto de hidrogénio, dióxido de carbono ou outros 
contaminantes. Este composto de cor alaranjada 
forma uma película protectora sobre as superfícies 
de metal, que inibe a oxidação e retarda a formação 
de ferrugem. As propriedades de resistência à água 
do Composto de Armazenamento de Condutas 127 
ajudam a prevenir a intrusão de água e humidade, 
reduzindo grandemente o risco de formação de 
ferrugem sob o protector contra a ferrugem.
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GARANTIA Devido ao facto de as condições de utilização e a 
supervisão da aplicação estarem fora do nosso controlo, não 
assumimos qualquer responsabilidade por qualquer falha do produto 
ou outros danos para além do preço de compra do material por nós 
fornecido. Nenhum agente, representante ou funcionário desta 
Empresa está autorizado a alterar esta disposição, que se relaciona a 
todos os produtos entregues, quer tenham sido vendidos, entregues 
como amostras ou fornecidos de qualquer outra forma. Cada 
utilizador deverá determinar independentemente a adequabilidade 
deste produto com base na sua aplicação específica.

Fabricado por

Pontos de Venda:

*Denominação comercial registada 
da Oil Center Research, Inc. 

A informação e as especif icações do produto 
apresentadas nesta publicação estão constantemente a 
ser actualizadas para acompanhar as regulamentações 
governamentais e evoluções tecnológicas. Visite o 
nosso sítio na Internet, www.oilcenter.com, ou contacte 
o seu Representante de Conta para obter a informação 
mais actualizada relativamente a este produto.

O SEU CENTRO SUPERIOR PARA MAIS DE 1 000 PRODUTOS COM 
DESEMPENHO DE TOPO AO SERVIÇOS DAS INDÚSTRIAS EM TODO O MUNDO

Fabricado nos EUA


