EKO GEAROL RPC SAE 75W-80
Βαλβολίνη API GL-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η EKO GEAROL RPC 75W-80 είναι πολφτυπη βαλβολίνη υψηλήσ πίεςησ (EP), κατάλληλη για
χρήςη ςε μηχανικά κιβϊτια αυτοκινήτων. Παρζχει αποτελεςματική μετάδοςη τησ δφναμησ
κάτω από δφςκολεσ ςυνθήκεσ λειτουργίασ.
Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνη για όλα τα μηχανικά κιβϊτια αυτοκινήτων Peugeot, Citroen και
Rover. Αποτελεί επίςησ την ςωςτή επιλογή ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ που ςυςτήνεται
λιπαντικό SAE 75W80 με επίπεδο ποιότητασ API GL-4.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
API GL-4

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
 Άριςτη ικανότητα ανάληψησ φορτίου
 Εξαιρετική θερμική ςταθερότητα και αντοχή ςτην οξείδωςη
 Αποτελεςματική λίπανςη ςε χαμηλζσ θερμοκραςίεσ, με ςυνζπεια τη μείωςη τησ φθοράσ
ςτο ξεκίνημα
 Αντίςταςη ςτον αφριςμό με ςυνζπεια καλφτερη λίπανςη
 Αποτελεςματική προςταςία από τη διάβρωςη και τη ςκουριά

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
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Ιδιότητες

Μζθοδοι

Μονάδες

EKO GEAROL RPC
75W80

Κατάταξη ιξϊδουσ κατά SAE

-

-

SAE 75W80

Ιξϊδεσ @100°C

ASTM D 445

cSt

8,97

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

50

Δείκτησ Ιξϊδουσ (VI)

ASTM D 2270

-

Πυκνότητα @ 15°C

ASTM D 4052

g/ml

ημείο Ροήσ

ASTM D 5950

°C

-48

ημείο Ανάφλεξησ

ASTM D 92

°C

214

161
0,878

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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