
 

 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  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Συμπυκνωμζνο υγρό κυκλωμάτων ψφξθσ  βάςθσ αικυλενογλυκόλθσ,  ειδικά ςχεδιαςμζνο 

για  ςφγχρονουσ κινθτιρεσ βενηίνθσ και πετρελαίου. Περιζχει πρόςκετα τεχνολογίασ 

οργανικϊν οξζων (OAT) χωρίσ πυριτικά άλατα. Παρζχει μακράσ διαρκείασ  προςταςία από 

τθ διάβρωςθ και άριςτθ αντικερμικι και αντιπαγωτικι προςταςία.  

Το EKO ANTIFREEZE SUPER είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε οποιαδιποτε μθχανι εςωτερικισ καφςθσ. 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μθχανζσ καταςκευαςμζνεσ από χυτοςίδθρο, αλουμίνιο ι από 

ςυνδυαςμό των δφο. Ακόμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ψυκτικά ςυςτιματα καταςκευαςμζνα από 

αλουμίνιο ι από κράματα χαλκοφ. Συςτινεται για κινθτιρεσ υψθλισ τεχνολογίασ ςτουσ οποίουσ θ 

προςταςία από υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςε μζρθ από αλουμίνιο είναι  ςθμαντικι. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ASTM D3306, ASTM D4656, BS 6580, SAE J1034, AFNOR NF R15-601,  NATO S 759, CUNA NC 

956-16, AS 2108, FFV Heft R443, UNE 26361-88, VOLKSWAGEN VAG TL 774D/F (G12/G12+), 

MAN 324 SNF, MERCEDES BENZ 325.3, , FORD WSS-M97B44-D, RENAULT 41-01-001, 

GENERAL MOTORS GM 6277M. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Ελάττωςθ των φκορϊν ςε κερμοςτάτθ, ψυγείο και μθχανι και άριςτθ προςταςία  από τθ 
ςπθλαίωςθ: παράταςθ τθσ ηωισ του κινθτιρα 

 Αντιδιαβρωτικι προςταςία μακράσ διαρκείασ-περιζχει ουςιαςτικά μθ αναλϊςιμα 
πρόςκετα  τεχνολογίασ αλειφατικοφ οξζοσ χωρίσ πυρίτιο 

 Αυξθμζνα διαςτιματα αλλαγισ-μζχρι 240.000 km/5 ζτθ: εξοικονόμθςθ χρόνου και 
κόςτουσ, λιγότερα απόβλθτα 

 Συμβατό με <ςκλθρά> νερά 

 Φιλικό ςτο περιβάλλον -περιζχει καρβοξυλικό οξφ 

 Συμβατότθτα με ελαςτικά παρεμβφςματα και ςωλθνϊςεισ 

 Συμβατό με όλα τα αντιψυκτικά τθσ ίδιασ τεχνολογίασ (OAT) 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO ANTIFREEZE SUPER 

Εμφάνιςθ VISUAL  Κακαρό υγρό, χωρίσ 
αιωριματα 

Χρϊμα VISUAL - Φοφξια - ροη 

Nitrite, amine, phosphate, borate, 
silicate 

  Nil 

Density  @ 15°C  ASTM D 4052  g/ml typ. 1,117 

Reserve Alkalinity  ASTM D 1121 ml 0,1N HCL typ. 5,2 

Freezing Point, 50% dilution ASTM D 1177 °C typ. -38 

pH (50 volume per cent aqueous 
solution) 

ASTM D1287 - typ. 8,9 

Foaming Characteristics @ 88°C,  ASTM D1881   

                                                Height  ml 35 

                                         Breaktime  seconds 1,5 

 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

Κατάλλθλο για οχιματα βενηίνθσ και πετρελαίου.  Συμπυκνωμζνο-χρειάηεται αραίωςθ. Για τθν 

αναλογία αραίωςθσ, ςυμβουλευκείτε το εγχειρίδιο του οχιματοσ.   

Να μθν αναμιγνφονται διαφορετικζσ μάρκεσ ςυμπυκνωμζνων ι ζτοιμων για χριςθ υγρϊν 

κυκλϊματοσ ψφξθσ, κακϊσ μπορεί να περιζχουν πρόςκετα με διαφορετικζσ τεχνολογίεσ και τα 

προϊόντα να μθν είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ. 
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