EKO COOLANT
Ζτοιμο για χρήση υγρό κυκλωμάτων ψφξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKO COOLANT είναι ζτοιμο για χριςθ αντιψυκτικό διάλυμα βάςθσ αικυλενογλυκόλθσ,
με ειδικά επιλεγμζνα πρόςκετα χωρίσ αμίνεσ, νιτρϊδθ και φωςφορικά άλατα. Παρζχει
εξαιρετικι αντιπαγωτικι, αντικερμικι και αντιδιαβρωτικι προςταςία ςτο κφκλωμα ψφξθσ
του αυτοκινιτου όλο το χρόνο.
Η προςταςία που παρζχει το EKO COOLANT ςτο κφκλωμα ψφξθσ του αυτοκινιτου είναι
τριπλι, κακϊσ δρα ταυτόχρονα ωσ αντιψυκτικό, ϊςτε να μθν παγϊνει το νερό του
κυκλϊματοσ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (προςταςία μζχρι τουσ
-20C περίπου),
αντικερμικό, ϊςτε να μθν προκαλείται βραςμόσ του νεροφ του κυκλϊματοσ όταν
υπερκερμαίνεται (προςταςία μζχρι +108C περίπου) και αντιςκωριακό, κακϊσ περιζχει
ειδικά αντιςκωριακά και αντιδιαβρωτικά πρόςκετα τα οποία προςτατεφουν το ψυγείο του
αυτοκινιτου από ςκουριά, τρυπιματα κλπ.
Χρθςιμοποιείται επίςθσ για ςυμπλθρϊςεισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ παρουςία του ςτο
ψυγείο όλο το χρόνο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΦΕΚ 2988/B/22-11-2013, ASTM D 3306, SAE J1034, British Standard BS 6580, AFNOR NF
R15-601.

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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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Χρϊμα
Σθμείο πιξεωσ, max
Πυκνότθτα, 20°C

πράςινο
- 20°C
1.04 typ.

ΕΙΔΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Κατάλλθλο για οχιματα βενηίνθσ και πετρελαίου. Ζτοιμο για χριςθ-δεν χρειάηεται
αραίωςθ. Να μθν αναμιγνφονται διαφορετικζσ μάρκεσ ςυμπυκνωμζνων ι ζτοιμων για
χριςθ αντιψυκτικϊν, κακϊσ μπορεί να μθν είναι ςυμβατζσ μεταξφ τουσ.
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