
 

 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  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σο EKO THERMAL είναι ορυκτζλαιο μεταφοράσ κερμότθτασ το οποίο παράγεται από βαςικά 

ορυκτζλαια υψθλισ ςτακερότθτασ και ειδικά επιλεγμζνα πρόςκετα. υςτινεται για χριςθ 

ςε κλειςτά ςυςτιματα ςε κερμοκραςίεσ ζωσ 315°C,  και ςε ανοικτά ςυςτιματα, όπου θ 

μζςθ κερμοκραςία δεν ξεπερνά τουσ 180 °C. 

Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο και για εφαρμογζσ ταχείασ ψφξθσ μετάλλων (quenching oil). 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ISO 6743-12 Family Q 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Η χαμθλι τάςθ ατμϊν του EKO THERMAL εκμθδενίηει το "φράγμα ατμοφ" ςτο 

ςφςτθμα, μειϊνει τθν πικανότθτα ςπθλαίωςθσ τθσ αντλίασ, εμποδίηει τθ 

δθμιουργία μεγάλθσ πίεςθσ ςτα κλειςτά ςυςτιματα και ελαχιςτοποιεί τισ απϊλειεσ 

εξάτμιςθσ ςτα ανοικτά ςυςτιματα. 

 Σα ειδικά πρόςκετα που περιζχει παρζχουν εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθ κερμικι 

διάςπαςθ και ςτθ δθμιουργία οξειδωτικϊν καταλοίπων που εμποδίηουν τθ ροι του 

λαδιοφ και μειϊνουν τθ μεταφορά κερμότθτασ.  

 Σο χαμθλό ιξϊδεσ του EKO THERMAL  ςυμβάλλει ςτθν εξαιρετικι ρευςτότθτα του 

λιπαντικοφ  και ςτθ μεταφορά κερμότθτασ ςε ευρφ φάςμα κερμοκραςιϊν. 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO  THERMAL 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 5,5 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 32 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)  ASTM D 2270 - 105 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -15 

θμείο Ανάφλεξθσ 
 

ASTM D 92 °C 226 

 

 

 

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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