EKO HYDROLUB HVLP
Τπερενιςχυμζνα λιπαντικά υδραυλικών ςυςτημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξαιρετικά ενιςχυμζνα λιπαντικά υδραυλικϊν ςυςτθμάτων με υψθλό δείκτθ ιξϊδουσ και
χαμθλό ςθμείο ροισ, ειδικά ςχεδιαςμζνα για υδραυλικά ςυςτιματα που λειτουργοφν ςε
ευρφ φάςμα κερμοκραςιϊν και ςε εφαρμογζσ που απαιτοφν υψθλό επίπεδο προςταςίασ
από τθ φκορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51524 part III HVLP, ISO 11158 TYPE HV, ISO 6743/4 HV, CINCINNATI MILACRON P68/70/69 (για τα VG 32,46,68 αντίςτοιχα), DENISON HF-0, HF-1, HF-2, VICKERS M-2950-S / I286-S, AFNOR NF-E 48-603 HV, U.S. Steel 127/136, VDMA 24318, SS 155434, SEB 181 222.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ










Τψθλόσ δείκτθσ ιξϊδουσ, ο οποίοσ ςυντελεί ςτθν άριςτθ απόδοςθ του λιπαντικοφ
ςε χαμθλζσ και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ.
Άριςτθ προςταςία του εξοπλιςμοφ κατά τθ διάρκεια του ξεκινιματοσ ςε χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ αλλά και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ, ςτισ οποίεσ διατθρεί
ικανοποιθτικι λιπαντικι μεμβράνθ και αποτρζπει των κίνδυνο διαρροϊν.
Πολφ καλι απόδοςθ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ.
Εξαιρετικι προςταςία κατά τθσ φκοράσ, με αποτζλεςμα τθν παράταςθ του χρόνου
ηωισ του εξοπλιςμοφ και τθ μείωςθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ.
Άριςτα χαρακτθριςτικά διαχωριςμοφ του λιπαντικοφ από το νερό, τα οποία
ςυντελοφν ςτθν αποτελεςματικι προςταςία του εξοπλιςμοφ παρουςία μικρϊν
ποςοτιτων υγραςίασ, αλλά και ςτον άμεςο διαχωριςμό μεγαλφτερων ποςοτιτων
νεροφ από το λιπαντικό.
Εξαιρετικι κερμικι ςτακερότθτα και αντοχι ςτθν οξείδωςθ, με αποτζλεςμα τθν
ελαχιςτοποίθςθ των αποκζςεων και τθν επζκταςθ του χρόνου ηωισ του
εξοπλιςμοφ, του λιπαντικοφ και των φίλτρων.
Εξαιρετικι προςταςία κατά τθσ διάβρωςθσ και τθσ ςκουριάσ.
υμβατότθτα με τα ςυνικθ υλικά ςτεγανοποίθςθσ.

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

Ιδιότητεσ

Μζθοδοι

Μονάδεσ

HVLP 32

HVLP 46

HVLP 68

HVLP 100

Κατάταξθ κατά ISO
Ιξϊδεσ @100°C

ASTM D 445

cSt

32
32,90

46
42,79

68
68,00

100
93,63

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

6,694

7,770

10,8

12,79

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)

ASTM D 2270

-

166

153
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133

Copper Corrosion
Steel Corrosion

Rating
Rating

1a
Pass/Pass

1a
1a

1a
1a

1a
1a

Emulsion, time to 4040-0
Πυκνότθτα @ 15°C

ASTM D130
ASTM D665
A/B
ASTM D1401

min

20

20

20

20

ASTM D 4052

g/ml

0,871

0,878

0,879

0,885

θμείο Ροισ

ASTM D 5950

°C

-51

-42

-33

-30

ASTM D 92

°C

220

222

226

230

12

12

12

12

θμείο Ανάφλεξθσ
FZG gear test, A 8.3 / 90
visual
damage-load stage

DIN 51354, part
2

rating
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ΕΙΔΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Ανάμιξθ των υδραυλικϊν λαδιϊν EKO HYDROLUB HVLP με άλλα λάδια, π.χ. με μθχανζλαια,
μπορεί να καταςτρζψει τισ ιδιότθτζσ τουσ και να οδθγιςει ςε λειτουργικά προβλιματα όπωσ
αφριςμό, δθμιουργία καταλοίπων και φράξιμο φίλτρων.

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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