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DESCRIÇÃO 

 
EZY-TURN® #4 foi formulado a partir de um fluido a base de poliéster 
de grau alimentício, que fornece o aumento da resistência à 
hidrocarbonetos alifáticos. Quando comparado a produtos vegetais 
padrão, o EZY-TURN #4 tem um desempenho superior tanto em 
aplicações de alta e baixa temperatura. A lubrificação e vedação é 
melhorada pela adição de dissulfeto de molibdênio, pelo polimento de 
arranhões, renovando a superfície.  
 
EZY-TURN #4 é ideal para aplicações que requeiram resistência 
máxima a hidrocarbonetos e é bombeável com um lubrificante de alta 
pressão. O EZY-TURN #4 permanece bombeável a -40°F (-40°C) 
enquanto mantém sua consistência a 500°F (260°C) dentro de uma 
válvula aonde o contato com o oxigênio é evitado. Excelente 
resistência à água e soluções aquosas, mas não é recomendado para 
uso com vapor e serviços muito alcalinos. Contém inibidores de H2S 
para maior vida útil aplicado em locais em contato com gases ácidos. 
 
	 •	Fluídos a base de Poliéster • Resistência ao calor 
	 • Cor: Cinza/Preto  • Multiuso 
 • Contém Molibdênio  • Torque Reduzido 
 • Não é tóxico   • Não é perigoso 
 • Resistente à água  • Biodegradável 
 
APLICAÇÕES 
 
Oleodutos: Selante para Válvulas Gaveta para uso aonde for 
necessário resistência a hidrocarbonetos alifáticos ou aonde 
tiver contato com temperaturas extremamente altas e 
extremamente baixas. 
Industrial:  Refinarias, energia, indústria petroquímica ou 
industrial válvulas gaveta. 
Ambientes Marinhos:  Todos os tipos de válvula gaveta. 
 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
 
 • Gasolina   • Querosene 
 • Óleos Combustíveis  • Carborreator 
 • Produtos brutos   • Gás Natural 
 • Água    • Soluções Aquosas 
 • Hidrocarbonetos alifáticos líquidos & gasosos  
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
-40°F (-40°C) a 500°F (260°C) 
 
Limpeza Recomendada:  Apesar de solventes convencionais como 
metanol, etanol, IPA, clorados, aromáticos, acetona e cetonas 
podendo ser utilizados, a JET-LUBE® recomenda o EZY-OPEN™ ou 
outros solventes oxigenados seguros.  EZY-OPEN é um lubrificante 
não tóxico, não inflamável, biodegradável formulado especificamente 
para limpeza de válvulas. Não contém componentes listados como 
resíduos perigosos.  

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
Corrosividade, NACE STD TM-01-69 <5,66 mil/ano 
Estabilidade a Oxidação  <5 psi, 168 hrs. 
Solubilidade em Água  Nenhuma 
 
 Aparência 
Bastão   Pasta Preta 
 Penetração (ASTM D-217), mm x 103, não trabalhada 

Bastão    100 - 130 

 Densidade (lb./gal.) 
Bastão    11,0 
 Gravidade Específica 
Bastão    1,32 

 Ponto de Gota (ASTM D-2265) 

Bastão    Nenhum 

 Separação do Óleo (FTMS 791.B M.321.2) (ASTM D-6184) 

Bastão    1,0 máx 

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

 Temperatura de Operação °F (°C) 
Bastão    -40 (-40) a 500 (260) 
 Faixa de pH  
Bastão    2 – 9  

 
Observação: Não usar com oxigênio ou oxidantes 
fortes como peróxido de hidrogênio ou ácido sulfúrico. 
 
 

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® #4 STICK 
SELANTE PARA VÁLVULAS GAVETA 
E DE ENCAIXE 


