EKO HYDROLUB 100,150,220,320,460
Λιπαντικά κυκλοφοριακών και υδραυλικών ςυςτημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ςειρά EKO HYDROLUB περιλαμβάνει λιπαντικά υψθλισ ποιότθτασ ενιςχυμζνα με
πρόςκετα κατά τθσ οξείδωςθσ και κατά τθσ ςκουριάσ. Σα λιπαντικά EKO HYDROLUB είναι
ςχεδιαςμζνα για τθν λίπανςθ υδραυλικϊν και κυκλοφοριακϊν ςυςτθμάτων, βιομθχανικϊν
γραναηοκιβωτίων, ςυμπιεςτϊν και για άλλεσ βιομθχανικζσ εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ δεν
απαιτοφνται λιπαντικά με πρόςκετα κατά τθσ φκοράσ και πρόςκετα υψθλϊν πιζςεων (EP).
Σα λιπαντικά EKO HYDROLUB κατατάςςονται ςφμφωνα με το πρότυπο AGMA για λιπαντικά
βιομθχανικϊν γραναηοκιβωτίων (ςτθν κατθγορία των R&O λιπαντικϊν γραναηοκιβωτίων).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51524 part 1 (HL), DIN 51517 part 2 (CL)

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Σα λιπαντικά EKO HYDROLUB παράγονται από βαςικά ζλαια υψθλισ ςτακερότθτασ και από
ειδικά επιλεγμζνα πρόςκετα, και για το λόγο αυτό είναι κατάλλθλα για εφαρμογζσ που
απαιτοφν λιπαντικά με μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Είναι ςυμβατά με τα ςυνικθ υλικά
ςτεγανοποίθςθσ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ








Ικανοποιθτικι προςταςία κατά τθσ ςκουριάσ, τθσ οξείδωςθσ και του αφριςμοφ.
ωςτι λίπανςθ ςε κυκλοφοριακά ςυςτιματα, υδραυλικά ςυςτιματα, κλειςτά
κιβϊτια γραναηιϊν, αλυςίδεσ μετάδοςθσ κίνθςθσ, ςυμπιεςτζσ, κουηινζτα και
ρουλεμάν.
Ικανότθτα διαχωριςμοφ από το νερό με αποτζλεςμα να προςτατεφεται το
ςφςτθμα ακόμα και παρουςία μικρισ ποςότθτασ υγραςίασ.
τακερότθτα ςτο ιξϊδεσ τουσ ςε μεγάλεσ μεταβολζσ κερμοκραςίασ χάρθ ςτον
υψθλό δείκτθ ιξϊδουσ που οφείλεται ςτθν εξαιρετικι ποιότθτα των βαςικϊν
λαδιϊν με τα οποία παραςκευάηονται.
υμβατότθτα με τα 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 .
Ιοφλιοσ 2015
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
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Οξφτθτα (TAN)
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mg KOH/gr
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Σάςθ Αφριςμοφ/ςτακερότθτα
ςτουσ 24°C

ASTM D 892

ml
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ΕΙΔΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Ανάμιξθ των υδραυλικϊν λαδιϊν EKO HYDROLUB 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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