
 

 

 
DESCRIPTION 

EZY-PAK™ #115, o composto mais usado, formulado 

especificamente para uso em expansão de haste de válvula. 
Formulado a partir de fluidos sintéticos e fibras, mais 
filamentos inertes e uma alta percentagem de partículas de 
fundo de PTFE para permitir o desempenho em uma ampla 
faixa de temperatura, o EZY-PAK #115 é ideal para prevenir 
vazamentos, ao mesmo tempo que diminui o torque para 
operar a válvula. 

 

EZY-PAK #115 pode ser bombeado usando um lubrificante de 
alta pressão, ou pode ser aplicado manualmente em qualquer 
espaço que exija um composto embalado. Excelente para uso 
com hidrocarbonetos, soluções aquosas, salmoura, ácidos 
diluídos, bases diluídas, água e vapor. 

 

• Não é tóxico 
• Cor: Verde 
• Resistente à água 
• Selante 
• Livre de Amianto 
• Não é perigoso 
• Contém PTFE 
• Bombeável 
• Lubrifica 
• Resistente à corrosão 

 

 

APLICAÇÕES 

EZY-PAK #115 é uma embalagem injetável que pode ser 
bombeada para dentro das hastes das válvulas em expansão 
através de encaixes esféricos no corpo ou na tampa. A EZY- 
PAK #115 pode também ser moldada manualmente e 
pressionada em qualquer área que necessite vedação sem 
vazamentos. 

 

RECOMENDAÇÕES 

• Óleo Bruto 
• Sistemas LPG 
• Soluções Aquosas 
• Vapor 
• Querosene 
• Hidrocarbonetos alifáticos Líquidos & Gasosos 
• Propano 
• Salmoura 
• Água 
• Gasolina 
• Gás Natural 
• Destilados Naturais 

 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 

-80°F (-62°C) a 550°F (288°C) 

EZY-PAK™ #115 
EMBALAGEM PARA USO EM EXPANSÃO 
DE VÁLVULA DE GUILHOTINA 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Aparência Verde 

Massa Semi-plástica 

Penetração 70 – 120 

(ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.) 11,5 

Gravidade Específica 1,38 

Ponto de Gota Nenhum 

(ASTM D-2265) 

Separação do Óleo % Peso 1,0 máximo 

(ASTM D-6184) 

Espessante PTFE, Sílica Mineral e 

Polímeros 

Ponto de Fulgor > 500°F (260°C) 

(ASTM D-92) 

 
 

 
Observação: Não usar com oxigênio ou 
oxidantes fortes. 

 

Para tipos de embalagens e número de 
peças contate www.jetlube.com/resources/product-

index/ 
 

GARANTIA  

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

 
www.jetlube.com  
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