
 

 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 .                             
   Νοζμβριοσ 2014  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Λιπαντικό υψθλισ απόδοςθσ, ςχεδιαςμζνο να παρζχει εξαιρετικι προςταςία και αυξθμζνθ 

κακαρότθτα του κινθτιρα ςε ςφγχρονουσ κινθτιρεσ πετρελαίου (turbo ι απλοφσ)  υπό 

ςκλθρζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ  ςε εφαρμογζσ εντόσ και εκτόσ δρόμου. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ACEA E2, API CF-4/SH, MB 228.1, MAN 271. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Ειδικά ςχεδιαςμζνο για λειτουργίεσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ 

 Εξαςφαλίηει ικανοποιθτικι λίπανςθ ςε ζνα μεγάλο πεδίο εφαρμογϊν εντόσ και 

εκτόσ δρόμου (ορυχεία, καταςκευζσ, οχιματα βαρζωσ τφπου) 

 Κατάλλθλο για χριςθ ςε μικτοφσ ςτόλουσ οχθμάτων/εξοπλιςμοφ διαφόρων 

καταςκευαςτϊν 

 

 

 

 

 

 

 

EKO FORZA PLUS SAE 20W-50 
Λιπαντικό κινητήρων εμπορικών οχημάτων 



 

 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 .                             
   Νοζμβριοσ 2014  

 

 

 

 

ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO FORZA PLUS  SAE 20W-50 

Κατάταξθ ιξϊδουσ κατά SAE - - 20W-50 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 17,75 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 159,2 

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)  ASTM D 2270 - 123 

Πυκνότθτα @ 15°C  ASTM D 4052  g/ml 0,890 

Θειικι Σζφρα ASTM D 874 % w/w 0,8 

Αλκαλικότθτα,ΣΒΝ ASTM D2896 mg KOH/g 7 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -27 

θμείο Ανάφλεξθσ  ASTM D 92  °C 242 

 

 

 

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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