
 

 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 .                             
   Ιοφλιοσ 2015  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Η ςειρά EKO CIRCOLUB περιλαμβάνει άριςτθσ ποιότθτασ αμιγι παραφινικά ορυκτζλαια 

κατάλλθλα για ποικίλεσ βιομθχανικζσ εφαρμογζσ.  

Είναι κατάλλθλα για χριςθ ςε βιομθχανικζσ εφαρμογζσ όπου οι ςυνκικεσ λειτουργίασ δεν 

είναι ιδιαίτερα βαριζσ, όπωσ για τθ λίπανςθ κυκλοφοριακϊν ςυςτθμάτων, εδράνων κακϊσ 

και ςε υδραυλικά ςυςτιματα, ρουλεμάν και γραναηοκιβϊτια όπου ςυςτινεται απλό 

λιπαντικό χωρίσ πρόςκετα. 

Άλλεσ εφαρμογζσ περιλαμβάνουν τθ λίπανςθ παλινδρομικϊν ςυμπιεςτϊν και κουηινζτων 

Morgoil, εςωτερικό πλφςιμο μθχανθμάτων, κεντρικά ςυςτιματα λίπανςθσ, εμβολοφόρεσ 

αντλίεσ μετάγγιςθσ υγραερίου κλπ.  

 Σα λιπαντικά EKO CIRCOLUB δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται όπου υπάρχει απαίτθςθ για 

προςταςία  κατά τθσ  φκοράσ και τθσ διάβρωςθσ ι για υψθλι αντιοξειδωτικι προςταςία. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

DIN 51517 Part 2 (CL) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Τψθλόσ δείκτθσ ιξϊδουσ και φυςικι αντίςταςθ ςτθν οξείδωςθ, λόγω τθσ 
εξαιρετικισ ποιότθτασ των βαςικϊν λαδιϊν από τα οποία παράγονται. 

 Εφκολοσ διαχωριςμόσ από το νερό και υψθλι αντίςταςθ ςτον αφριςμό. 

 Χαμθλό ςθμείο ροισ που επιτρζπει τθ χριςθ και  ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Χθμικι αδράνεια λόγω απουςίασ χθμικϊν προςκζτων. 

 υμβατότθτα με ελαςτικά παρεμβφςματα. 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητεσ Μζθοδ
οι 

Μονάδεσ EKO CIRCOLUB 

Κατάταξθ 
κατά ISO 

- - 32 68 100 150 220 320 460 

Πυκνότθτα @ 
15 °C 

ASTM 
D 4052 

kgr/lt 0,871 0,883 0,885 0,892 0,896 0,899 0,903 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM 
D 445 

cSt 32 68 100 150 220 320 460 

Ιξϊδεσ 

@100°C 

ASTM 
D 445 

cSt 5,0 8,7 11 15 19 24 30 

Δείκτθσ 

Ιξϊδουσ (VI) 

ASTM 
D 2270 

- 95 95 95 95 95 95 95 

Οξφτθτα 
(TAN), max 

ASTM 
D664 

mg KOH/gr 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Αφριςμόσ, 
ςτακερότθτα, 
Seq. I/II/III 

ASTM 
D892 

ml 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

θμείο Ροισ  ASTM 

D 5950 

°C -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 

θμείο 
Ανάφλεξθσ 
 

ASTM 
D 92 

°C 204 216 224 236 248 266 288 

 

 

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σα 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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