
 

 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 

Λιπαντικό εξαιρετικά υψηλήσ απόδοςησ , ειδικά ςχεδιαςμζνο για μζγιςτη προςταςία και 

καθαρότητα του κινητήρα και εκτεταμζνα διαςτήματα αλλαγήσ ςε ςφγχρονουσ κινητήρεσ 

πετρελαίου που λειτουργοφν ςτισ πλζον απαιτητικζσ ςυνθήκεσ ςε εφαρμογζσ εντόσ και 

εκτόσ δρόμου. Καλφπτει τισ πλζον ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν κινητήρων 

επιτρζποντασ ζτςι τη χρήςη ενόσ λιπαντικοφ για ςτόλουσ επαγγελματικϊν οχημάτων και 

χωματουργικοφ εξοπλιςμοφ διαφόρων καταςκευαςτϊν.   

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ACEA E3, ACEA A2/B2, API CG-4/CF, API SL, MB 228.3, MAN M 3275-1, MTU TYPE 2. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Εξαιρετικόσ ζλεγχοσ τησ φθοράσ και των αποθζςεων  

 Μζγιςτη προςταςία του κινητήρα από την διάβρωςη 

 Παρεμπόδιςη του φαινομζνου του γυαλίςματοσ των χιτωνίων των κυλίνδρων (bore 
polish) 

 Παρεμπόδιςη του ςχηματιςμοφ  αποθζςεων ςτον ςτροβιλοςυμπιεςτή (turbo) 

 Τψηλόσ διαςκορπιςμόσ τησ  αιθάλησ (καπνιάσ) ςτο λιπαντικό. 

 

 

 

 

 

 

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



 

 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  

 

 

 

 

 

ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητες Μζθοδοι Μονάδες EKO FORZA PREMIUM  SAE 

20W-50 

Κατάταξη ιξϊδουσ κατά SAE - - 20W-50 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 18,89 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 162,1 

Δείκτησ Ιξϊδουσ (VI)  ASTM D 2270 - 132 

Πυκνότητα @ 15°C  ASTM D 4052  g/ml 0,892 

Θειική Σζφρα ASTM D 874 % w/w 1,2 

Αλκαλικότητα,ΣΒΝ ASTM D2896 mg KOH/g 8,91 

ημείο Ροήσ  ASTM D 5950 °C -30 

ημείο Ανάφλεξησ  ASTM D 92  °C 234 

 

 

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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