
 

 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 Σεχνική Τποςτήριξη 
τησ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210  5509511 και  210 7725418.  
Πληροφορίεσ για τον αςφαλή χειριςμό του προϊόντοσ  παρζχονται  ςτο Δελτίο  Δεδομζνων Αςφαλείασ .                             
   Νοζμβριοσ 2014  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μονότυπα λιπαντικό εξαιρετικήσ ποιότητασ,  ςχεδιαςμζνα να παρζχουν μζγιςτη απόδοςη 

και αποτελεςματική προςταςία ςε κινητήρεσ πετρελαίου που λειτουργοφν ςε εφαρμογζσ 

εκτόσ δρόμου αλλά και ςε παλαιότερουσ κινητήρεσ πετρελαίου οχημάτων βαρζωσ τφπου, 

όπου ςυςτήνεται η χρήςη μονότυπου λιπαντικοφ.  

Κατάλληλα επίςησ  για υδραυλικά ςυςτήματα (SAE 10W, 20W), ςυςτήματα μετάδοςησ 

κίνηςησ (SAE 30, SAE 40), τελικζσ μεταδόςεισ (SAE 50), αντλίεσ και ςυμπιεςτζσ, ςφμφωνα με 

τη ςφςταςη του καταςκευαςτή.  

Κατάλληλα  για εφαρμογζσ που απαιτοφν τισ προδιαγραφζσ ALLISON C4 και CATERPILLAR 

TO-2. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ACEA E2, API CF/SH, MAN 270, MTU TYPE 1, MB 228.0. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Εξαιρετική απορρυπαντική ικανότητα. 

 Τψηλή αλκαλικότητα για την εξουδετζρωςη των οξζων που δημιουργοφνται από την 
καφςη. 

 Αυξημζνη προςταςία των μεταλλικϊν επιφανειϊν από διάβρωςη. 

 Ενιςχυμζνη προςταςία κατά τησ οξείδωςησ. 

 Αντοχή ςτη θερμική αποικοδόμηςη. 

 Ελαχιςτοποίηςη των θερμικϊν φθορϊν, ειδικά ςτα κρίςιμα ςημεία (βαλβίδεσ, ζδρανα, 
ελατήρια, ζκκεντρα κλπ). 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

   EKO FORZA MONOGRADE 

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ 10W 20W 30 40 50 

Κατάταξη ιξϊδουσ 
κατά SAE 

- - 10W 20W 30 40 50 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 6,274 8,020 10,70 13,49 17,56 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 37,54 56,08 88,40 127,5 188,6 

Δείκτησ Ιξϊδουσ (VI)  ASTM D 
2270 

- 116 110 104 101 100 

Πυκνότητα @ 15°C  ASTM D 
4052 

 g/ml 0,876 0,886 0,891 0,895 0,8971 

Θειική Σζφρα ASTM D 874 % w/w 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Αλκαλικότητα,ΣΒΝ ASTM D2896 mg KOH/g 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

ημείο Ροήσ  ASTM D 
5950 

°C -33 -27 -30 -27 -27 

ημείο Ανάφλεξησ  ASTM D 92  °C 210 240 236 250 228 

 

 

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Σα 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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