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DESCRIÇÃO 

 
 

EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL é um selante com óleo a 
base de petróleo, feito para impedir o contato com a água e de 
outros materiais nas cavidades do corpo da válvula.  
 
EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL tem mostrado uma 
excelente habilidade de permanecer à cavidade durante a 
operação, mesmo sendo um produto a base de petróleo. 
Possui uma boa aderência ao metal e flui facilmente para 
preencher orifícios e canais quando bombeado com um 
lubrificante de alta pressão.  
 
EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL deve ser usado em 
temperaturas baixas, aonde requer economia e resistência a 
hidrocarbonetos não seja uma grande preocupação.    

 
• Óleo Mineral 
• Econômico 
• Bombeável 
• Afasta a água 
• Não é perigoso 
• Altamente aderente 
• Resistente à corrosão 
• Fácil de usar 

 
 
APLICAÇÕES 
 
 
EZY-TURN® ARCTIC BODY FILL deve ser usado em 
temperatura baixa, aonde a economia é um fator importante e 
não seja necessária resistência à hidrocarbonetos. É bom 
para válvulas de pouca tolerância devido à aderência ao metal 
e a capacidade de fluxo sob pressão. 
 
 
 
LIMPEZA RECOMENDADA 
 
 
Jet-Lube® recomenda o uso do EZY-OPEN™ ou outro 
solvente oxigenado para uma melhor limpeza.  
 
EZY-OPEN™ é um lubrificante e limpador não tóxico, não 
inflamável, biodegradável, feito especificamente para limpeza 
de válvulas.  
 
 
 
Observação: Não usar com oxigênio ou oxidantes 
fortes como peróxido de hidrogênio ou ácido 
sulfúrico.  

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Aparência   Pasta pegajosa suave 
Cor    Cinza a Preta 
Espessante   Argila Organofílica  
Penetração, mm x 10-1  265 – 295       
 (ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.)  7,84 
Gravidade Específica  0,94 
Ponto de Fulgor, °F (°C)   > 320 (160) 
    (ASTM D-92) 

Ponto de Gota  Nenhum 
 (ASTM D-2265) 

Faixa de pH  3 – 9  
Separação do Óleo % Peso  5,0 máx. 
 (FTMS 791.B M 321.2)  

 (ASTM D-6184) 
Temperatura de Operação  
°F (°C) -40 a 300  

(-40 a 149) 
 
 

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® ARCTIC 
BODY FILL 
SELANTE PARA VÁLVULA GAVETA  


