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DESCRIÇÃO 

 
EZY-TURN® H2S é um selante premium para válvulas gaveta, 
formulado a partir de uma mistura de óleos vegetais e 
sintéticos com sílica, além disso, contém aditivos especiais 
para fornecer uma excelente resistência a sulfeto de 
hidrogênio e hidrocarbonetos e, temperaturas altas como 
350°F (177°C). Esse composto preto, pegajoso é 
extremamente aderente a todas as superfícies de metal, ao 
mesmo tempo que é a prova d’água e resistente à corrosão.  
 
EZY-TURN H2S é injetado para dentro da válvula gaveta por 
um lubrificante de alta pressão em temperaturas baixas como 
0°F (-18°C) para proteger contra escoriações ou pontos, 
enquanto reduz o torque de forma significativa para as 
operações normais.  
 

• Sintético 
• Não tóxico 
• Cor:  Cinza/Preto 
• Pegajosa 
• Biodegradável 
• Resistente a H2S 
• Resistente a hidrocarbonetos 
• Torque reduzido 
• Bombeável 
• Resistente à corrosão 
• A prova d’água 
• Muito Aderente 
• Não é perigoso 

 
 
APLICAÇÕES 
 
EZY-TURN H2S é recomendado para uso em válvulas gaveta 
aonde é esperado o contato com ácido ou gás. Excelente para 
uso com hidrocarbonetos alifáticos como combustível diesel.  
 
 

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. 
 

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

 
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
Aparência  Gel Cinza/Preto  
 
Pegajoso com odor característico 
Penetração, mm x 10-1 310 – 340     
 (ASTM D-217) 

Densidade (lb./gal.) 8,85 
Gravidade Específica 1,06 
Ponto de Gota Nenhum 
 (ASTM D-2265) 

Separação do Óleo % Peso 5,0 máx. 
 (FTMS 791.B M.321.2)  

 (ASTM D-6184) 

Espessante  Inorgânico 
Ponto de Fulgor (ASTM D-92) 

°F (°C)   >400 (204) 
Faixa de pH  3 – 9  
 
RECOMENDAÇÕES DE USO 
 

• Soluções Ácidas  • Gás Ácido  
• Combustível Diesel • Água 
• Hidrocarbonetos Líquidos & Gasosos 

 
 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
 
0°F (-18°C) a 400°F (204°C) 
 
PARA TEMPERATURAS BAIXAS COMO 0°F (-18°C) USE 
JET-LUBE® EZY-TURN® POLAR SELANTE PARA 
VÁLVULA GAVETA. 
 

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® H2S 
SELANTE DE ALTA PRESSÃO 
PARA VÁLVULAS GAVETA  


