EKOGREASE Li-EP 0, 1, 2, 3
Γράςα πολλαπλϊν εφαρμογϊν
Τψηλϊν πιζςεων (EP), βάςησ λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ςειρά EKOGREASE Li-EP αποτελείται από υψθλισ ποιότθτασ γράςα βάςθσ λικίου, με
ενιςχυμζνα χαρακτθριςτικά κατά των υψθλϊν πιζςεων (EP) και τθσ φκοράσ. Παρουςιάηει
εξαιρετικι αντοχι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και άριςτθ αντλθςιμότθτα ςε χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ. Σο ςυνιςτϊμενο κερμοκραςιακό φάςμα λειτουργίασ είναι μεταξφ -30°C ζωσ
+130°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΕ





Σα EKOGREASE Li-EP 0 και EKOGREASE Li-EP 1 είναι κατάλλθλα για κεντρικά
ςυςτιματα λίπανςθσ και γενικότερα για εφαρμογζσ που απαιτείται απόδοςθ ςε
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.
Σο EKOGREASE Li-EP 2 είναι γράςο πολλαπλισ χριςθσ.
Σο EKOGREASE Li-EP 3 ςυνίςταται ςε εφαρμογζσ που απαιτείται υψθλι αντοχι ςτθν
απόπλυςθ με νερό και προςταςία από τθ ςκόνθ.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ






Εξαιρετικι αντοχι ςε ιςχυρζσ φορτίςεισ.
Άριςτεσ λιπαντικζσ ιδιότθτεσ και μθχανικι ςτακερότθτα ςε ευρφ φάςμα
κερμοκραςιϊν λειτουργίασ (από -30°C ζωσ +130°C).
Μεγάλθ αντοχι ςτθν απόπλυςθ με το νερό.
Μεγάλθ προςταςία από τθ διάβρωςθ.
Άριςτθ αντλθςιμότθτα ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51825 KP0 Κ-30, ΚΡ1 Κ-30, ΚΡ2 Κ-30, ΚΡ3 Κ-30

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 .
Ιοφνιοσ 2015
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ιδιότητεσ
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ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό των προϊόντων παρζχονται ςτα Δελτία Δεδομζνων
Αςφαλείασ (SDS).
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