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DESCRIÇÃO 

 
EZY-TURN #4 Selante para Válvulas Gaveta, é ideal 

para aplicações que requeiram resistência máxima a 
hidrocarbonetos. É bombeável em temperaturas baixas 
como -40°F (-40°C) quando usado como um lubrificando 
de alta pressão. Mantém sua consistência a 500°F 
(260°C) dentro de uma válvula aonde o contato com o 
oxigênio é evitado.  
 

EZY-TURN #4 foi formulado usando fluídos a base de 

poliéster de grau alimentício, além disso, contém 
dissulfeto de molibdênio e inibidores de ácido sulfídrico 
(H2S). O fluído fornece o aumento da resistência a 
hidrocarbonetos alifáticos, quando comparado a 
produtos de base vegetal. O MoS2, aumenta a vedação 
e lubrificação a partir do polimentos em arranhões que 
efetivamente renovam superfícies. Os inibidores de H2S 
fornecem uma vida útil maior ao produto quando em 
contato com gases ácidos.  
 

EZY-TURN #4 é resistente a hidrocarbonetos alifáticos 

e diminui o torque necessário para suavizar a válvula de 
operação, ao mesmo tempo que protege a superfície 
interna contra escoriações e irritações. Tem uma 
excelente resistência à água, mas não é recomendado 
o uso em vapor ou serviços muito alcalinos.  
 

• Base de Poliéster 

• Contém MoS2 

• Cessa Vazamentos 

• Não é perigoso 

• Torque reduzido 

• Previne Corrosão 

• Biodegradável 

• Resistente ao calor 

• Bombeável 

• Resistente à água 

 

APLICAÇÕES 
 

EZY-TURN #4 Selante para Válvulas Gaveta, é 

recomendado para uso em válvulas que requeiram 
resistência a hidrocarbonetos alifáticos ou aonde haja o 
contato com temperaturas extremamente baixas e 
extremamente altas. 
 

 
 
 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
-40°F (-40°C) a > 400°F (204°C) 
Sua consistência pode ser mantida a 500°F (260°C) com a 
utilização de uma válvula que não permita o contato com 
oxigênio. 

 
LIMPEZA RECOMENDADA 
 

Jet-Lube recomenda o uso do EZY-OPENTM ou outro 

solvente oxigenado seguro, para uma limpeza maior. 
 
EZY-OPENTM é um lubrificante não tóxico, não 
inflamável, formulado especificamente para limpeza de 
válvulas. 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Aparência    Semi Plástico 
Cor (Granel e Bastão)   Cinza a Preto 
Expessante (Granel e Bastão)  Inorgânico 
Penetração (ASTM D-217)    
Granel     225 - 245 
Bastão     70 – 100  
Gravidade Específica    1,11 
Densidade (lb/gal)  
Granel     9,25 
Gravidade Específica 
Granel     1,11 
Ponto de Gota (ASTM D-2265)   
Granel     Nenhum 
Separação do Óleo (FTMS 791.B M.321.2)  
Granel e Bastão   1,0 Máx. 
Ponto de Solda (4-Ball)  (ASTM D-2596) 
  

Granel     620 – 800 
Lavagem com Água (ASTM D-1264)  
Granel     <2%  
Perda por Evaporação, 24h a 150°C <0,5% 
Faixa de pH 
Granel e Bastão   2 - 9 
Corrosividade (NaCl Std TM-01-69)  
Granel e Bastão   <5,66 mil/ano 
Estabilidade a oxidação 
Granel     <5 psi, 168h 
Solubilidade em Água  
Granel     Nenhum 
 
Observação: Não usar com oxigênio ou oxidantes 
fortes como peróxido de hidrogênio ou ácido 
sulfúrico. 

 
 

EZY-TURN #4 
SELANTE PARA VÁLVULAS GAVETA 

 
 
 
 

http://www.jetlube.com/


www.jetlube.com  

Empresa com registro ISO 9001 e ISO 14001. 
TDS 6-1-2020  do/kc  

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 
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