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DESCRIÇÃO 

 
EZY-TURN® #3 ARCTIC foi formulado especificamente para 
uso aonde hidrocarbonetos leves, líquidos e gasosos estejam 
presentes, tornando-o a melhor escolha para uso em 
gasodutos e compressores. Bombeável em temperaturas 
baixas como -58°F (-50°C) com a bomba apropriada. 
 
Nossa mistura de óleos e lubrificantes sólidos, significam que 
o EZY-TURN #3 ARCTIC lubrifica e é resistente a todos os 
hidrocarbonetos alifáticos. Reduz o torque necessário para a 
operação suave da válvula e protege as superfícies internas 
dos conectores contra escoriações e irritações. 
 

• Base de Óleo   
• Previne corrosão 
• Não é tóxico   
• Biodegradável 
• Cor: Cinza/Preto   
• Para escoriações e irritações 
• Resistente a H2S   
• Bombeável 
• Redução do torque  
• Não é perigoso 
• Para vazamentos 

 
 
APLICAÇÕES 
 
EZY-TURN #3 ARCTIC é ideal para qualquer aplicação com 
válvulas que requeiram líquidos alifáticos e resistência a 
gases. Ideal para gasodutos e compressores. Excelente 
para uso em serviços com H2S, sal ou água salgada. 
 
Limpeza recomendada: Apesar de solventes 
convencionais como metanol, etanol, IPA, solventes 
clorados, solventes aromáticos, acetona e outras cetonas 
possam ser utilizados, a JET-LUBE® recomenda o EZY-
OPEN™ ou outros solventes oxigenados. O EZY-OPEN é 
um lubrificante não tóxico, não inflamável, biodegradável e 
limpador formulado especificamente para limpeza de 
válvulas. Não contém componentes listados como resíduos 
perigosos federais. 
 
OBSERVAÇÃO: Não usar com oxigênio ou oxidantes 
fortes.  
 
 
RECOMENDAÇÕES 
 

• Hidrocarbonetos Alifáticos • Gases Quentes 
• Butano   • Propano 
• Gás Natural   • Óleo Combustível 
• H2S, Sal, Água Salgada • GLP 

 
 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
-58°F (-50°C) a 500°F (260°C) 
 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
  Aparência  Pasta Cinza/Preta  
  Penetração @ 77°F 290 – 335 
  (como produzido, 300 strokes)  

Densidade (lb./gal.) 8,80 
Gravidade Específica 1,06 
Ponto de Gota (ASTM D-2265) Nenhum 
Separação do Óleo 3,0 máximo 
 (FTMS 791.B M.321.2)  

 (ASTM D-6184)  

Espessante Inorgânico 
Ponto de Fulgor °F (°C) > 500°F (260°C) 
  (ASTM D-92)  

Faixa de Temperatura -58°F (-50°C) a 500°F 
(260°C) 

 
 

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® #3 ARCTIC 
SELANTE DE VÁLVULAS 


