EKOGREASE MOLY 2
Γράσο βάσης λιθίου με διθειοφχο μολυβδαίνιο και γραφίτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKOGREASE MOLY 2 είναι γράςο βάςησ λιθίου ενιςχυμζνο με διθειοφχο μολυβδαίνιο και
γραφίτη (3% ςτερεά). Περιζχει αντιοξειδωτικά πρόςθετα, πρόςθετα κατά τησ διάβρωςησ
και πρόςθετα EP/AW.

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Το EKOGREASE MOLY 2 είναι γράςο πολλαπλϊν χρήςεων τφπου “moly”, κατάλληλο για
πλήθοσ εφαρμογϊν ςτη λίπανςη οχημάτων, χωματουργικοφ εξοπλιςμοφ και ςτη
βιομηχανία. Ο ςυνδυαςμόσ διθειοφχου μολυβδαινίου και γραφίτη προςφζρει επιπλζον
προςταςία ςε εφαρμογζσ όπου η ταχφτητα είναι χαμηλή ή τα φορτία μεγάλα και
ταλαντωτικά. Συςτήνεται ιδιαίτερα για εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ δονήςεισ ή ταλαντϊςεισ
μπορεί να προκαλζςουν την εκτίναξη του γράςου από τισ λιπαινόμενεσ επιφάνειεσ. Είναι
ιδανικό επίςησ για τη λίπανςη μηχανικϊν εξαρτημάτων με υψηλό βαθμό φθοράσ και για
εφαρμογζσ όπου η λίπανςη δεν είναι ςυχνή.
Το EKOGREASE MOLY 2 όπωσ όλα τα γράςα που περιζχουν ςτερεά, δεν είναι κατάλληλο για
ρουλεμάν υψηλϊν ταχυτήτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ


Μεγάλη αντοχή ςε φορτία.



Εξαιρετική προςταςία από τη διάβρωςη.



Υψηλή μηχανική ςταθερότητα και πρόςφυςη ςτισ επιφάνειεσ.



Κατάλληλο για εφαρμογζσ ςε περιβάλλοντα με υγραςία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51502 KPF2K-30, ISO 6743 ISO –L-XCCIB2
Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βαςικζσ πληροφορίεσ για το προϊόν, όπωσ ιςχφουν κατά την ημερομηνία ςφνταξήσ του . Για
περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ του , ο χρήςτησ θα πρζπει να απευθφνεται ςτην Τεχνική Υποςτήριξη
τησ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511 και 210 7725418.
Πληροφορίεσ για τον αςφαλή χειριςμό του προϊόντοσ παρζχονται ςτο Δελτίο Δεδομζνων Αςφαλείασ .
Νοζμβριοσ 2014
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Συνεκτικότητα (NLGI)

ASTM D217

2

Χρϊμα

Οπτικόσ ζλεγχοσ

Σκοφρο γκρι

Σημείο Στάξησ

IP 396

>180°C

Ιξϊδεσ βαςικοφ ορυκτελαίου ςτουσ 40°C

ISO 12058

110 mm2/s

Διειςδυτικότητα, (60 χτυπήματα)

ISO 2137

265-295

Διειςδυτικότητα, (100.000 χτυπήματα)

ISO 2137

+35

Διάβρωςη χαλκοφ 24h/100°C

ASTM D4048

1b

Αντίςταςη ςτο νερό

DIN 51870/1

0-90

4-Ball weld load

DIN 51350:4

3200 N

4-ball wear scar (1h at 400N)

DIN 51350:5

0,5 mm

Οξειδωτική ςταθερότητα 100h/100°C

ASTM D942

28kPa

Θερμοκραςίεσ λειτουργίασ

-30°C ζωσ +130°C

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ
Τα μεταχειριςμζνα λιπαντικά πρζπει να ςυλλζγονται ςε ειδικά ςημεία ϊςτε να μη
ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίσ να αναμιγνφονται με διαλφτεσ, υγρά φρζνων, αντιψυκτικά
υγρά και νερό, ϊςτε να είναι δυνατή η διαχείριςη τουσ.
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