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DESCRIÇÃO 
 

SAG-D VALVE SEAL é um lubrificante premium com 
base semi sintética e selante para uso em uma ampla 
variedade de tipos de válvulas, utilizadas em serviços 
com temperaturas altas, como em poços geotérmicos, 
vapor, refinarias de petróleo, etc. O fluido de base muito 
viscosa, não é afetado por ácidos, óleos, CO2, H2S, 
glicóis, bases, água, vapor, álcoois e outros solventes 
similares. O SAG-D VALVE SEAL é enriquecido com 
antioxidantes e inibidores de corrosão que aumentam as 
propriedades naturais de formação de revestimento e 
antioxidação do fluido.  
 
SAG-D VALVE SEAL fornece uma ótima vedação, 
lubrificação e redução do torque. O fluido de alta 
viscosidade fornece excelente lubrificação mesmo sob 
pressões extremas. A mistura sinérgica de MoS2 e 
outros aditivos aumentam ainda mais as propriedades 
de vedação e lubrificação do produto. Em temperaturas 
extremas, em que o fluido normalmente sai, os sólidos 
do produto fornecem um revestimento lubrificante sólido 
para manter os torques de operação normais nas 
válvulas. O espessante inorgânico de complexo de 
sabão, permite uma resistência química excelente e 
melhores propriedades anti desgaste, ao mesmo tempo 
que mantém uma excelente estabilidade mecânica.  
 

BENEFÍCIOS 
 

• Base Semi sintética  

• Mistura sinérgica de MoS2 e outros aditivos EP 

• Veda e lubrifica 

• Resistente à oxidação 

• Não é perigoso, não é tóxico  

• Injetável 

• Perda de massa <5% após 24h a 450°F (232°C) 
 

APLICAÇÕES 
 

• Drenagem por gravidade assistida por vapor 

• Injeção de vapor 

• Poços geotérmicos 
  

 
CUIDADOS: 
 
Não utilizar com oxigênio ou oxidantes fortes.  
 
Apenas preencha até 80% do corpo da válvula para 
dar espaço para expansão.  

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

Cor/Aparência Pasta preta pegajosa 

Densidade (lb/gal) 8,35 

Gravidade Específica 1  

Ponto de Ignição (ASTM D-92) >600 (316°C) 
Penetração a 27°C 300-325 

(ASTM D-217) 

% Separação de óleo (massa) 3,0 máx. 
(FTMS 791.B M.321.2) (ASTM D-6184) 

Faixa de pH  2-12 

Faixa de Temperatura °F (°C) -25 (-32) a 750 (400) 
  

 

 

 

 

   
 

Para tipos de embalagens e 
quantidade - 
www.jetlube.com/resources/product-index/ 
 
 
 
Garantia -  
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-
Lube_Warranty.pdf 
 
 

SAG-D VALVE SEAL 
SELANTE DE VÁLVULAS GAVETA PARA 

TEMPERATURAS ALTAS 
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