EKO OUTBOARD
Λιπαντικό για δίχρονους εξωλζμβιους κινητήρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Το EKO OUTBOARD είναι υψθλισ ποιότθτασ λιπαντικό χωρίσ τζφρα, ειδικά ςχεδιαςμζνο για
δίχρονουσ υδρόψυκτουσ εξωλζμβιουσ βενηινοκινθτιρεσ μεγάλθσ ιςχφοσ.
To EKO OUTBOARD είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε προανάμιξθ με πολφ υψθλζσ αναλογίεσ
καυςίμου/βενηίνθσ αλλά και ςε ςυςτιματα ψεκαςμοφ λαδιοφ (injection).
Το EKO OUTBOARD είναι προδιαλελυμζνο, ϊςτε να γίνεται εφκολα θ ανάμιξι του.
Πριν από τθν ανάμιξθ, το ιδθ προδιαλελυμζνο προϊόν μπορεί να κεωρθκεί ωσ προσ τθν
ρευςτότθτα κατά προςζγγιςθ ωσ SAE 20.
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε οποιαδιποτε αναλογία ανάμιξθσ με βενηίνθ, ςφμφωνα
πάντα με τισ υποδείξεισ του καταςκευαςτι του κινθτιρα. Πολλοί καταςκευαςτζσ νζων
εξωλζμβιων μθχανϊν ςιμερα ςυνιςτοφν τθν αναλογία ανάμιξθσ με βενηίνθ 25:1.
Η αναλογία αυτι είναι τυπικι και κα πρζπει να ακολουκείται αν δεν υπάρχει ςφςταςθ του
καταςκευαςτι για διαφορετικι αναλογία ανάμιξθσ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
NMMA TC-W3

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

 Ελαχιςτοποιεί τθ δθμιουργία καταλοίπων και μειϊνει ςθμαντικά τθν προανάφλεξθ.
 Προςτατεφει τθ μθχανι από τθ φκορά και τθν ςκουριά, ακόμα και ςε μεγάλθ αναλογία
καυςίμου-λιπαντικοφ.
 Ζχει υψθλι απορρυπαντικι ικανότθτα και παρουςιάηει εξαιρετικά χαμθλι τοξικότθτα
για το καλάςςιο περιβάλλον.
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 .
Ιοφλιοσ 2015
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Ιδιότητες

EKO OUTBOARD

Μζθοδοι

Μονάδες

Πυκνότθτα @ 15°C, typ

ASTM D 4052

gr/ml

0,870

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

51,6

Αλκαλικότθτα (TBN)

ASTM D2896

mg ΚΟΗ/gr

5,1

Σθμείο ροισ

ASTM D 5950

°C

-33

Θειικι τζφρα

ASTM D 874

% w/w

Σθμείο Ανάφλεξθσ, min.

ASTM D 92

°C

<0,001
73

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Τα 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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