EKOGREASE CHASSIS
Ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKOGREASE CHASSIS είναι υψθλισ ποιότθτασ γράςο βάςθσ λικίου, ενιςχυμζνο με
αντιοξειδωτικά πρόςκετα, πρόςκετα κατά τθσ διάβρωςθσ και πρόςκετα υψθλισ πίεςθσ
(EP).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51825 KP00Κ-30

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Συςτινεται για τθ λίπανςθ ρουλεμάν και κουηινζτων εδράνων με εφαρμογι ςτθ
βιομθχανία, ςτα οχιματα και ςε αγροτικά μθχανιματα.
Η ςυνεκτικότθτα του γράςου (NLGI 00) το κακιςτά κατάλλθλο για χριςθ ςε κεντρικά
ςυςτιματα λίπανςθσ που απαιτοφν θμίρρευςτο γράςο. Το προϊόν είναι κατάλλθλο για
χριςθ και ςε γραναηοκιβϊτια.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ





Εξαιρετικι αντοχι ςε ιςχυρζσ φορτίςεισ.
Άριςτεσ λιπαντικζσ ιδιότθτεσ και μθχανικι ςτακερότθτα
Αντοχι ςτθν απόπλυςθ με το νερό.
Μεγάλθ προςταςία από τθ διάβρωςθ.

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.

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 .
Νοζμβριοσ 2014
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ

Συνεκτικότθτα

NLGI

ΜΟΝΑΔΕΣ

EKOGREASE CHASSIS
00

Χρϊμα

-

Κεχριμπαριοφ

Υφι

-

Λείο / ομοιογενζσ

Σθμείο Στάξθσ

ASTM D 566

°C

170

Διάβρωςθ χαλκοφ (Cu), max

ASTM D4048

-

1a

Κατεργαςμζνθ διειςδυτικότθτα, (60
χτυπιματα), 25°C

ASTM D 217

mm-1

405

Στακερότθτα ςτο νερό, 100.000
κτυπιματα, 10% νερό

DIN 51804

mm-1

Plus 50

Στακερότθτα ςτθν οξείδωςθ μετά από
100 ϊρεσ, πτϊςθ πίεςθσ

3
ASTM D 942

psi

Στακερότθτα ςτον κυλινδριςμό

ASTM D1831

mm-1

16

Απόπλυςθ φδατοσ %

ASTM D 1264

%

4

4 ball wear test, mm

ASTM D 2266

mm

0,45

4 ball weld point test

ASTM D 2596

Kg

320

Προςταςία από τθ ςκουριά

ASTM D 1743

-

pass
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