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DESCRIÇÃO 

 
 

EZY-OPEN™ Líquido penetrante de válvulas foi formulado 
para penetrar na ferrugem, corrosão e nos lubrificantes 
antigos, endurecidos e oxidados das válvulas que podem 
incapacitar ou tornar a operação das válvulas uma tarefa muito 
difícil. EZY-OPEN pode ser adquirido como gel ou como 
líquido, formulado especificamente de um grupo selecionado 
de fluidos biodegradáveis, não tóxicos e não inflamáveis, 
capazes de amolecer ou dissolver os lubrificante e selantes 
das válvulas, látex residuais, verniz, e depósitos de corrosão.  
 
Além dos fluidos selecionados, o EZY-OPEN contém um 
poderoso dispersante e detergente para auxiliar na remoção 
do látex e verniz, agentes umectantes para ajudar na 
penetração de incrustações, ferrugem e PTFE para reduzir o 
torque necessário para quebrar a válvula livre. Quando a 
válvula opera livremente, o produto de vedação de válvula 
EZY-TURN® deve ser injetado na válvula para fornecer 
lubrificação e vedação a longo prazo.  
 
 

• Cor: Ambar 
• Biodegradável 
• Não é perigoso 
• Sem componentes listados na SARA 
• Reduz o torque de ruptura 
• Não inflamável 
• Contém PTFE 
• Não prejudicial ao meio ambiente 
• Contém dispersantes e detergente 
• Líquido 

 
 
 

APLICAÇÕES 
 
 
EZY-OPEN penetrante de válvula foi formulado para penetrar 
e lubrificar válvulas desabilitadas ou difíceis de operar. 
Excelente para uso em qualquer montagem injetável e auxiliar 
na desmontagem.  
 
 
 
FAIXA DE TEMPERATURA 
 
 
-10°F (-23°C) a 400°F (204°C) 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 

Aparência  Âmbar 
Densidade (lb./gal.) 7,93 – 8,10 
 
Viscosidade do Fluido   22 
cSt @ 40°C 
 

Gravidade Específica  0,96 
Ponto de Gota Não Aplicável 
 (ASTM D-2265) 

Aditivos   PTFE & dispersantes/ 
      detergentes 
Ponto de Fulgor, °F (°C) >180 (82) 
 (ASTM D-92) 

Ponto de Fluidez, °F (°C) -10 (-23) 
 (ASTM D-97) 

Tipos de fluidos  Vegetais e Éster 
 
 
 

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. 

 

EZY-OPEN™ LIQUID 
PENETRANTE DE VÁLVULAS 


