EKO AERO EP 100
Λιπαντικό για εργαλεία αζρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο λιπαντικό EKO AERO EP 100 είναι λιπαντικό υψθλισ απόδοςθσ, ειδικά ςχεδιαςμζνο για
τθ λίπανςθ των αεροςφυρϊν και των πνευματικϊν εργαλείων ςε υπόγειεσ και ςε
επιφανειακζσ λειτουργίεσ ορυχείων.
Προςφζρει εξαιρετικι ικανότθτα πρόςφυςθσ, πολφ καλά χαρακτθριςτικά
γαλακτωματοποίθςθσ με αποτζλεςμα να απορροφά τθν υγραςία που μεταφζρεται μζςω
του αζρα μειϊνοντασ τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του νεροφ όςον αφορά ςτθ φκορά και ςτθ
διάβρωςθ και δεν ςχθματίηει κολλϊδεισ επικακιςεισ που κα μποροφςαν να προκαλζςουν
αργι κίνθςθ βαλβίδων.
Οι ιδιότθτεσ αυτζσ ςε ςυνδυαςμό με τα υψθλά χαρακτθριςτικά EP βοθκοφν ςτθν παροχι
εξαιρετικισ λίπανςθσ εξαςφαλίηοντασ μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ του εξοπλιςμοφ.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΗ
FZG Gear Test Stage 12

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ






Αποτελεςματικι χθμικι ςτακερότθτα
Πολφ καλά χαρακτθριςτικά πρόςφυςθσ
Εξαιρετικι προςταςία κατά τθσ φκοράσ
Πολφ καλά χαρακτθριςτικά γαλακτωματοποίθςθσ
Εξαιρετικι προςταςία από τθ ςκουριά και τθ διάβρωςθ

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πλθροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ του . Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χριςτθσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτθν Σεχνικι Τποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Νοζμβριοσ 2014
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Ιδιότητες

Μζθοδοι

Μονάδες

EKO AERO EP 100

ISO VG
Ιξϊδεσ @100°C

VISUAL
ASTM D 445

cSt

100
11,1

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

100

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)

ASTM D 2270

-

Πυκνότθτα @ 15°C

ASTM D 4052

g/ml

θμείο Ροισ

ASTM D 5950

°C

-21

θμείο Ανάφλεξθσ

ASTM D 92

°C

250

96
0,888

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Σα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςθμεία ϊςτε να μθ
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαχείριςθ τουσ.
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