EKO LIMSLIP SAE 80W-90
Βαλβολίνη για μπλοκζ διαφορικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η EKO LIMSLIP 80W-90 είναι υπερενιςχυμζνθ βαλβολίνθ υψθλισ ποιότθτασ για ανάλθψθ
μεγάλων φορτίων. Ζχει ςχεδιαςτεί για διαφορικά περιοριςμζνθσ ολίςκθςθσ (limited slip
differentials) αλλά είναι κατάλλθλθ για χριςθ και ςε διαφορικά, άξονεσ και τελικζσ
μεταδόςεισ που λειτουργοφν ςε εξαιρετικά δφςκολεσ ςυνκικεσ, όπου απαιτείται
βαλβολίνθ με επίπεδο ποιότθτασ API GL-5. Περιζχει ειδικό πρόςκετο που βελτιϊνει τισ
ιδιότθτεσ τριβισ, ϊςτε να αποφεφγεται ο κόρυβοσ κατά τθ λειτουργία των μπλοκζ
διαφορικϊν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
API GL-5 LS

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
υςτινεται για χριςθ ςε μπλοκζ διαφορικά (limited slip differentials) αλλά και διαφορικά,
άξονεσ και τελικζσ μεταδόςεισ που απαιτοφν επίπεδο ποιότθτασ API GL-5, ςε πλικοσ
εφαρμογϊν ςε αυτοκίνθτα, οχιματα βαρζωσ τφπου και εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται
ςτισ καταςκευζσ, ςτα λατομεία και ςτθ γεωργία.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ







Εξαιρετικζσ αντιτριβικζσ ιδιότθτεσ που εξαλείφουν τον κόρυβο και παρζχουν
αποτελεςματικι λειτουργία των μπλοκζ διαφορικϊν.
Μεγάλθ οξειδωτικι και κερμικι ςτακερότθτα, θ οποία ελαχιςτοποιεί τισ αποκζςεισ,
αυξάνοντασ τθ διάρκεια ηωισ των γραναηιϊν και των εδράνων.
Εξαιρετικι ικανότθτα μεταφοράσ φορτίου, θ οποία προςτατεφει αποτελεςματικά
από τθ φκορά και ελαττϊνει το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ.
Χαμθλι τάςθ αφριςμοφ, με αποτζλεςμα ικανοποιθτικι λιπαντικι μεμβράνθ και
ελάττωςθ τθσ φκοράσ.
Αποτελεςματικι λίπανςθ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, που ςυντελεί ςτθν εφκολθ
εκκίνθςθ και ςτθ μείωςθ τθσ φκοράσ κατά τθν εκκίνθςθ.
υμβατότθτα με τα ελαςτομερι, με αποτζλεςμα τθν αποφυγι διαρροϊν και
επιμολφνςεων.

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

Ιδιότητες

Μζθοδοι

Μονάδες

EKO LIMSLIP SAE 80W-90

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE
Πυκνότθτα ςτουσ 15°C
Ιξϊδεσ @100°C

ASTM D 4052
ASTM D 445

gr/ml
cSt

80W-90
0,886
17,5

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

134,2

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)

ASTM D 2270

cSt

102

θμείο Ροισ

ASTM D 5950

°C

-33

θμείο ανάφλεξθσ

ASTM D 92

°C

224

Ιξϊδεσ Brookfield ςτουσ -26°C

ASTM D 2983

cP

102.100

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.

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 .
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