EKOGREASE GP 2
Γράσο μικτής βάσης ασβεστίου-λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKOGREASE GP 2 είναι γράςο μικτισ βάςθσ λικίου-αςβεςτίου, ενιςχυμζνο με
αντιοξειδωτικά πρόςκετα, πρόςκετα κατά τθσ διάβρωςθσ και πρόςκετα υψθλϊν πιζςεων
(EP).

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Είναι κατάλλθλο για εφαρμογζσ λίπανςθσ ςε χωματουργικό εξοπλιςμό βαρζωσ τφπου που
λειτουργεί ςε περιβάλλοντα με υγραςία και ςκόνθ και για βιομθχανικζσ εφαρμογζσ που
περιλαμβάνουν υψθλά φορτία και πικανότθτα απόπλυςθσ με νερό.
Ο μικτόσ ςάπωνασ λικίου-αςβεςτίου ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό ιξϊδεσ του βαςικοφ
ορυκτελαίου, κακιςτοφν το γράςο EKOGREASE GP 2 κατάλλθλο για τθ λίπανςθ ρουλεμάν
υψθλϊν φορτίςεων και χαμθλϊν ταχυτιτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ




Εξαιρετικι αντίςταςθ ςτθν απόπλυςθ
Άριςτθ αντοχι ςτα υψθλά φορτία
Παρουςιάηει πολφ καλζσ λιπαντικζσ ιδιότθτεσ και μθχανικι ςτακερότθτα ςε ευρφ
φάςμα κερμοκραςιϊν λειτουργίασ, από -20°C ζωσ +110°C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51825 KP2K-20

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

Μζθοδοι

Μονάδες

EKOGREASE GP 2

-

2

Βακμόσ NLGI

-

Ιξϊδεσ βαςικοφ @40°C

ASTM D 445

cSt

300

Σθμείο Στάξθσ

ASTM D 566

°C

>150

Κατεργαςμζνθ
διειςδυτικότθτα, (60
χτυπιματα), 25°C
Στακερότθτα ςτο νερό, 100.000
κτυπιματα, 10% νερό

ASTM D 217

mm-1

265-295

DIN 51804

mm-1

<60

Στακερότθτα ςτθν οξείδωςθ
μετά από 100 ϊρεσ, πτϊςθ
πίεςθσ

ASTM D 942

psi

max 5

Διαχωριςμόσ ελαίου %

ASTM D 1742

%

max 5

Στακερότθτα ςτον κυλινδριςμό

ASTM D1831

mm-1

-25 ζωσ 60

Απόπλυςθ φδατοσ %

ASTM D 1264

%

max 10

4 ball wear test, mm

ASTM D 2266

mm

<0,60

4 ball weld point test, min

ASTM D 2596

Kg/f

28

Προςταςία από τθ ςκουριά

ASTM D 1743

-

pass

Διάβρωςθ Cu, max

ASTM D 4048

b

1

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό των προϊόντων παρζχονται ςτα Δελτία Δεδομζνων
Αςφαλείασ (SDS).

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

