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DESCRIÇÃO 

 
EZY-TURN® #196 (Especial JL 196) é um selante premium 
formulado a partir de uma mistura única de gás de alta 
viscosidade e óleos sintéticos e vegetais para uso em todos 
os tipos de válvulas. É o selante ideal para aplicações 
envolvendo gases, destilados, ácidos diluídos e vapor. EZY-
TURN #196 contém fibras poliméricas especiais e outros 
lubrificantes de transporte para melhorar a vedação em 
aplicações extremas. Apesar de ter sido formulado para 
expansão de válvulas tipo gaveta, o EZY-TURN #196 é muito 
usado em vários outros tipos de válvulas.  
 

· Não tóxico 
· Não é perigoso 
· Não contém filamentos sólidos 
· Reduz o torque 
· Veda, lubrifica 
· Base Vegetal & Sintética 
· Resistente à água 
· Multiuso 
· Resistente a hidrocarbonetos 
· Bombeável 

 
 
APLICAÇÕES 
 
Oleodutos:  EZY-TURN #196 foi formulado para uso em 
oleodutos (poços para extração de petróleo – árvore de natal, 
válvulas de bloqueio). É um produto premium e pode ser 
usado aonde enchimentos sólidos não são desejados nos 
selantes tipo “manteiga de amendoim”. As novas fibras 
poliméricas acrescentam maior desempenho para serviços 
extremos. 
Indústria e Ambientes Marinhos: EZY-TURN #196 também 
é recomendado para aplicação em válvulas gaveta que 
requeiram resistência a misturas de hidrocarbonetos ou 
hidrocarbonetos com água. 
 
RECOMENDAÇÕES 

 
• Gases de Petróleo 
• Líquidos de Petróleo 
• Gás Natural 
• Destilados Naturais 
• Bases Diluídas 
• Soluções Aquosas 
• Butano 
• Propano 
• LPG 
• Óleo Bruto 
• Ácidos Diluídos 
• Soluções Salinas 

 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Aparência  Pasta Pegajosa Dourada 

a Âmbar  
Penetração  230 – 260   
 (ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.)  11,0 
Gravidade Específica  1,32 
Ponto de Gota Nenhum 
 (ASTM D-2265) 

Separação do Óleo 5,0 máx. 
 (FTMS 791.B M.321.2) (ASTM D-6184) 

Espessante  Inorgânico 
Temperatura de Operação -0°F (-18°C) a 420°F 

(215°C) 
Biodegradação (ASTM D-5864) <50 mg/3,0L 
  
Observação: Não usar com oxigênio ou 
oxidantes fortes. 
 
 

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-TURN® #196 
SELANTE DE ALTA TEMPERATURA / ALTA PRESSÃO 
PARA VÁLVULAS & PREENCHIMENTO 


