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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το EKOGREASE LC 2 είναι γράςο βάςθσ αςβεςτίου με άριςτθ πρόςφυςθ και μεγάλθ αντοχι 

ςτθν απόπλυςθ, κατάλλθλο για πλικοσ εφαρμογϊν γενικισ λίπανςθσ.   

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

DIN 51825 K2E-30 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Το γράςο EKOGREASE LC 2 είναι κατάλλθλο για πλικοσ εφαρμογϊν όπωσ για τθ λίπανςθ 

του ςαςί οχθμάτων και αγροτικϊν μθχανθμάτων, για εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ υπάρχει 

επαφι με το νερό και για λιπάνςεισ γραναηιϊν που λειτουργοφν ςε ςυνκικεσ χαμθλϊν ι 

μζτριων φορτίων και ςε κερμοκραςίεσ λειτουργίασ μζχρι 80°C.    

  

 

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Μεγάλθ αντοχι ςτθν απόπλυςθ με νερό  

 Αποτελεςματικι προςταςία από τθ ςκουριά  και τθ διάβρωςθ 

 Εξαιρετικι πρόςφυςθ ςτισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ 

 Καλι αντλθςιμότθτα ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

 Αντοχι ςτθ διάτμθςθ και ςτακερότθτα 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKOGREASE LC 2 

Βακμόσ NLGI - - 2 

Χρϊμα  - - Ξανκό 

Σθμείο Στάξθσ ASTM D 566 °C 95 

Κατεργαςμζνθ διειςδυτικότθτα ASTM D 217 mm-1 265-295 

Σθμείο ανάφλεξθσ  ASTM D 92 °C 250 

Θερμοκραςία λειτουργίασ  - °C -30 ζωσ +80 

 

 

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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