EKO ANTIFREEZE
υμπυκνωμζνο υγρό κυκλωμάτων ψφξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKO ANTIFREEZE είναι ςυμπυκνωμζνο αντιψυκτικό βάςθσ αικυλενογλυκόλθσ, με
επιλεγμζνο πακζτο προςκζτων χωρίσ αμίνεσ, νιτρϊδθ άλατα και φωςφορικά άλατα. Είναι
κατάλλθλο για οχιματα πετρελαίου και βενηίνθσ. Προςτατεφει αποτελεςματικά από τθ
ςκουριά και τθ διάβρωςθ το ςφςτθμα ψφξθσ του αυτοκινιτου όλο το χρόνο. Το EKO
ANTIFREEZE είναι ςυμπυκνωμζνο-χρειάηεται αραίωςθ με νερό πριν από τθ χριςθ.
Παρζχει αποτελεςματικι αντιπαγωτικι και αντικερμικι προςταςία, ςυμβατότθτα με τα
ελαςτομερι, αναμιξιμότθτα με αντιψυκτικά υγρά παρόμοιου τφπου και ςτακερότθτα ςε
διαλφματα με <ςκλθρά> νερά. Για αποτελεςματικι αντιςκωριακι και αντιδιαβρωτικι
προςταςία, το EKO ANTIFREEZE πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε αναλογία τουλάχιςτον 33%
κατϋόγκο ςε νερό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Το EKO ANTIFREEZE είναι ςφμφωνο με τθν προδιαγραφι του Γ.Χ.Κ.(ΦΕΚ2988/B/22-112013). Καλφπτει τισ απαιτιςεισ ASTM D 3306, SAE J1034, British Standard BS 6580, AFNOR
NF R15-601.
ΑΝΣΙΠΑΓΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Στον πίνακα που ακολουκεί (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) φαίνεται θ αντιπαγωτικι προςταςία που
επιτυγχάνεται με τθν αντίςτοιχθ αναλογία αντιψυκτικοφ.
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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 Τεχνικι Υποςτιριξθ
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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EKO ANTIFREEZE
Κακαρό υγρό, χωρίσ
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ΕΙΔΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Κατάλλθλο για οχιματα βενηίνθσ και πετρελαίου. Συμπυκνωμζνο-χρειάηεται αραίωςθ. Για τθν
αναλογία αραίωςθσ, ςυμβουλευκείτε το εγχειρίδιο του οχιματοσ.
Να μθν αναμιγνφονται διαφορετικζσ μάρκεσ ςυμπυκνωμζνων ι ζτοιμων για χριςθ υγρϊν
κυκλϊματοσ ψφξθσ, κακϊσ μπορεί να περιζχουν πρόςκετα με διαφορετικζσ τεχνολογίεσ και τα
προϊόντα να μθν είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ.

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 Τεχνικι Υποςτιριξθ
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
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