EKO BRAKE FLUID
υνθετικό Τγρό Φρένων DOT 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο EKO BRAKE FLUID είναι ςυνκετικό υδραυλικό υγρό για τθ μετάδοςθ τθσ πίεςθσ
ςτα φρζνα.
Παρζχει επιπλζον εξαιρετικι αντιδιαβρωτικι προςταςία, παρατείνοντασ ζτςι τθ διάρκεια
ηωισ και τθν αξιοπιςτία των εξαρτθμάτων του ςυςτιματοσ πζδθςθσ και είναι ςυμβατό με
ελαςτομερι ελαχιςτοποιϊντασ διαρροζσ και απϊλειεσ υγροφ.
Σο προϊόν EKO BRAKE FLUID ζχει χαμθλό ιξϊδεσ και καλά ρεολογικά χαρακτθριςτικά ςε
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και παρουςιάηει υψθλι κερμικι και οξειδωτικι ςτακερότθτα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
SAE J1703, FMVSS 116 - DOT 3, ISO 4925.

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Κατάλλθλο για χριςθ ςε επιβατικά και εμπορικά οχιματα που απαιτοφν υγρό φρζνων
DOT 3.

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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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Πυκνότθτα ατ 20°C, g/ml, ASTM D4052

1,0148

Ιξϊδεσ cSt, @ -40C, cSt, ASTM D445

1012

θμείο βραςμοφ ξθροφ προϊόντοσ, C, STD 116

240

θμείο βραςμοφ υγροφ προϊόντοσ, C, STD 116

149

PH , 50%B v/v water/ethanol solution, STD 116

10,62

ΕΙΔΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι όταν προςκζτετε υγρό φρζνων. Διατθρείτε το
υγρό φρζνων κακαρό και ξθρό. Αποκθκεφετε το υγρό φρζνων μόνο ςτο αρχικό δοχείο
ςυςκευαςίασ του. Διατθρείτε το δοχείο κακαρό και ερμθτικά κλειςτό για τθν αποφυγι
απορρόφθςθσ υγραςίασ. ΤΓΡΑΙΑ. ΠΡΟΟΧΗ: ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΖΕΣΕ ΣΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΓΡΑ.
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