EKOGREASE SYNTHETIC EM 2
υνθετικό γράςο ςυμπλόκου λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKOGREASE SYNTHETIC EM 2 είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ ςυνκετικό γράςο
βάςθσ ςυμπλόκου λικίου. Παραςκευάηεται από ςυνκετικά λάδια με χαμθλό ςυντελεςτι
τριβισ και άριςτθ αντιοξειδωτικι ςυμπεριφορά. Περιζχει ειδικά πρόςκετα που
προςδίδουν ςτο προϊόν ιδιαίτερθ αντοχι ςε υψθλά φορτία και ςτθ φκορά, τόςο ςε
χαμθλζσ όςο και ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51502 KPHC2N-50, ISO-L-X-EDFB-2

ΕΦΑΡΜΟΓΕ
Το EKOGREASE SYNTHETIC EM 2 ςυςτινεται για τθ λίπανςθ εδράνων ολίςκθςθσ και
κφλιςθσ που λειτουργοφν ςε ακραίεσ κερμοκραςίεσ (από -40°C ζωσ +220°C) και υψθλζσ
ταχφτθτεσ. Ενδείκνυται για χριςθ ςε πολφςτροφα ρουλεμάν θλεκτροκινθτιρων, όπου
προςφζρει μεγάλθ διάρκεια ηωισ και επιπλζον ακόρυβθ λειτουργία.
Είναι κατάλλθλο και για εφαρμογζσ ςε πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ όπωσ ψυκτικοί κάλαμοι
κ.λ.π.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ







Εξαιρετικζσ λιπαντικζσ ιδιότθτεσ και μθχανικι ςτακερότθτα ςε ευρφ
κερμοκραςιακό φάςμα λειτουργίασ από -40°C ζωσ +220°C.
Άριςτθ προςταςία κατά τθσ φκοράσ, τθσ ςκουριάσ και τθσ διάβρωςθσ, με
αποτζλεςμα ελάττωςθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ.
Μεγάλθ αντοχι ςτθν απόπλυςθ με νερό με αποτζλεςμα το προϊόν να διατθρεί τθν
υψθλι απόδοςθ και ςε περιβάλλοντα με νερό, λάςπθ και υγραςία.
Άριςτθ κερμικι ςτακερότθτα και αντοχι ςτθν οξείδωςθ με αποτζλεςμα αυξθμζνθ
διάρκεια ηωισ με μεγαλφτερα διαςτιματα αλλαγϊν και μζγιςτθ προςταςία του
εξοπλιςμοφ.
Μεγάλθ ςτακερότθτα κατά τθν αποκικευςθ.
Εξαιρετικι πρόςφυςθ ςε μεταλλικζσ επιφάνειεσ.

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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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ

Συνεκτικότθτα

NLGI

Ιξϊδεσ βαςικοφ ορυκτελαίου ςτουσ
40°C

ASTM D 445

cSt

100

Σθμείο Στάξθσ

ASTM D 566

°C

>250

Διάβρωςθ χαλκοφ (Cu), max

ASTM D4048

-

1

Κατεργαςμζνθ διειςδυτικότθτα, (60
χτυπιματα), 25°C

ASTM D 217

mm-1

265-295

Στακερότθτα ςτον κυλινδριςμό

ASTM D1831

mm-1

-15 ζωσ +60

Αντίςταςθ ςτο νερό (eval.- stage)

DIN 51807-1

Διαχωριςμόσ ελαίου 18h, 40°C

DIN 51817

%

<2

4 ball ςθμείο ςυγκόλλθςθσ

DIN 51350-4

Ν

28

Προςταςία από τθ ςκουριά

ASTM D 1743

-

pass

2

max 3

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

