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DESCRIÇÃO 

 
EZY-TURN® #7 foi formulado a partir de fluídos sintéticos 
premium para resistência máxima contra hidrocarbonetos em 
uma ampla faixa de temperatura. Pode ser bombeado e usado 
em temperaturas baixas como -30°F (-35°C).  Também 
mantém sua consistência em temperaturas altas como 400°F 
(204°C) quando injetado na válvula e o contato com oxigênio 
é evitado. Fortificado com inibidores de H2S, desgaste e 
oxidação. 
 

• Base Sintética 
• Cor:  Azul 
• Inibidores de H2S  
• Resistente à corrosão 
• Impede irritações 
• Biodegradável 
• Resistente à água 
• Não tóxico 
• Bombeável 
 

 
APLICAÇÕES 
 
EZY-TURN #7 é um selante de propósito geral para uso em 
aplicações envolvendo hidrocarbonetos alifáticos. EZY-TURN 
#7 é resistente à água e a serviços aquosos, mas não é 
recomendado para serviços a vapor. É ideal para uso em 
válvulas esfera em locais que não podem usar óleos vegetais 
comuns por sua faixa de temperatura. Adequado para 
aplicações de baixa temperatura -30°F (-35°C) a 20°F (-7°C).  
Impede escoriações e irritações em superfícies de válvulas de 
precisão. 
 
 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
 

• Hidrocarbonetos Alifáticos 
• Substâncias Naturais 
• Gás Natural 
• Gás Liquefeito de petróleo (LPG) 
• Diesel 
• Ácidos & Bases Diluídas 
• Água 
• Soluções Aquosas 

 
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
-30°F (-35°C) a 400°F (204°C) 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 
Aparência  Azul 
Penetração  310   
 (ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.)  9,15 
Gravidade Específica  1,1 
Ponto de Gota Nenhum 
 (ASTM D-2265) 

Separação do Óleo 5,0 máx. 
 (ASTM D-6184) 

 (FTMS 791.B M.321.2) 

Espessante  Inorgânico 
Ponto de Fulgor °F(°C) > 450 (232) 
 (ASTM D-92) 

Faixa de pH  3 – 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® #7 
SELANTE PARA VÁLVULA ESFERA 


