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DESCRIÇÃO 

 
 

EZY-TURN® #2 serve para uso aonde for importante a 
resistência a hidrocarbonetos.   
 
*EZY-TURN® #2 na versão em bastão, é um Selante de 
Válvula versátil para uma ampla variedade de serviços.   
 
EZY-TURN® #2 foi formulado a partir de uma mistura de óleos 
sintéticos que são quimicamente estáveis e naturalmente 
resistentes à corrosão. Foram adicionados Ácido Sulfúrico 
(H2S) e inibidores de ferrugem. O produto não contém 
filamentos sólidos, essa formulação produz um lubrificante 
âmbar claro com excelentes propriedades de vedação. 
 
EZY-TURN® #2 veda contra vazamentos e protege as válvulas 
contra escoriações, irritações e corrosão. É facilmente 
bombeado com um lubrificante de alta pressão em 
temperaturas baixas como 0°F (-18°C). Essa formulação é 
extremamente resistente à água e hidrocarbonetos, o que o 
torna o produto para uso industrial geral e para oleodutos.  
 

• Quimicamente estável 
• Injetável 
• Resistente a hidrocarbonetos 
• Não é tóxico 
• Inibidores de H2S 
• Resistente à corrosão 
• Biodegradável 
• Resistente à água 
• Bombeável 
• Sem filamentos sólidos 

 
 
APLICAÇÕES 
 
EZY-TURN® #2 é recomendado para uso em uma ampla 
variedade de aplicações de produção e serviços pesados, 
água salgada, gás, ácidos diluídos e outras misturas. A versão 
bastão é recomendada para vedação de válvulas. 
 
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
 
-0° F (-18° C) a 450° F (232° C) 
 
 
Observação: Não usar com oxigênio para oxidantes 
fortes como Peróxido de hidrogênio ou ácido 
sulfúrico.  

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
PRODUTO VERSÃO NORMAL 
Aparência  Pasta 

Cor   Dourado a âmbar 
Espessante  Inorgânico 
Penetração, mm x 10-1 220 – 250        
 (ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.) 8,6  
Gravidade Específica 1,03  

Ponto de Gota Nenhum 
 (ASTM D-2265) 

Separação do Óleo, % Peso 5,0 Máximo 
    (ASTM D-6184) 
Faixa de pH   3 – 9  
 
 
VERSÃO EM BASTÃO 
 

Aparência  Semi-Plástica 
Cor   Dourado 
Espessante  Inorgânico 

Penetração, mm x 10-1 60 – 90         
 (ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.) 8,85 
Gravidade Específica 1,06 
Ponto de Gota Nenhum 
 (ASTM D-2265) 

Separação do Óleo, % Peso 1,0 Máximo 
    (ASTM D-6184) 
Faixa de pH    3 – 9  
 
 

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® #2 
PROPÓSITO GERAL & SELANTE 
DE VÁLVULA  


