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DESCRIÇÃO 

 
EZY-TURN® #5 foi formulado a partir de óleos vegetais não 
tóxicos de alta viscosidade e polímeros para garantir a 
vedação e lubrificação em uma variedade de aplicações, 
principalmente aonde é necessário um produto resistente a 
hidrocarbonetos alifáticos ou soluções aquosas. Contém 
espessante de grau alimentício (sem filamentos de lubrificante 
sólido).  
 
EZY-TURN #5 é o selante para válvulas de encaixe 
recomendado para o máximo de vedação possível e torque 
reduzido. É bombeável usando um lubrificante de alta pressão 
e funciona bem para manutenção de válvulas.  
 
 • Base de Óleo Vegetal  • Bombeável 
 • Cor: Âmbar   • Não é perigoso 
 • Aditivo de Grau Alimentício • Torque reduzido 
 • Não contém lubrificantes sólidos • Não tóxico 
 • Para todos os propósitos  • Biodegradável 
 • Resistente a hidrocarbonetos alifáticos 
 
APLICAÇÕES 
 
EZY-TURN #5 pode ser usado como o selante básico na 
maioria dos programas de lubrificação de válvulas de encaixe. 
Pode ser usado em serviços aquosos e com hidrocarbonetos.  
Seu óleo base de alta viscosidade, fornece o máximo de 
vedação possível, ao mesmo tempo que diminui o torque para 
operação da válvula. É recomendado para uso em oleodutos, 
refinarias, indústria petroquímica, energia, indústria química e 
aplicações marinhas.  
 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
 
 • Hidrocarbonetos Líquidos Alifáticos • Gasolina 
 • Destilados de Óleo Bruto   • Gás Natural 
 • Ácidos Diluídos    • Água 
 • Bases Diluídas     

• Óleo Combustível 
 
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
0°F (-18°C) a 400°F (204°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 
 Aparência 
Granel   Pasta âmbar 

Bastão   Âmbar Semi plástico 

 Penetração (ASTM D-217) 

Granel    220 - 240 

Bastão    70 - 90 

 Densidade (lb./gal.) 
Granel    8,96 

Cartuxo    9,20 

 Gravidade Específica 
Granel      1,07 

Bastão     1,11 

 Ponto de Gota (ASTM D-2265) 

Granel & Bastão Nenhum 

 Separação do Óleo (FTMS 791.B M.321.2)  

Granel    2,0 máx 

Bastão    1,0 máx 

 Espessante 
Granel & Bastão Inorgânico 

 Ponto de Fulgor °F (°C) (ASTM D-92)  

Granel & Bastão  >400 (204) 

 Faixa de pH  
Granel & 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 
www.jetlube.com/resources/product-index/ 
 
GARANTIA LIMITADA 
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 
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