
 

 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 

Πλήρωσ ςυνθετικό λιπαντικό κορυφαίασ τεχνολογίασ, ειδικά ςχεδιαςμζνο για ςφγχρονεσ 

δίχρονεσ μοτοςυκλζτεσ υψηλήσ ταχφτητασ και υψηλϊν επιδόςεων και  για οχήματα χιονιοφ, 

αλυςοπρίονα και χλοοκοπτικά με δίχρονουσ κινητήρεσ.  Παρζχει άμεςη επιτάχυνςη, 

χαμηλζσ εκπομπζσ καυςαερίων, άριςτη καθαρότητα ςτον κινητήρα και εξαιρετική 

προςταςία από τη φθορά. Κατάλληλο για ςυςτήματα ψεκαςμοφ λαδιοφ και για ςυςτήματα 

προανάμιξησ (ςε αναλογία καφςιμο/λάδι ζωσ 50:1 ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ του 

καταςκευαςτή). Σο EKO MOTO SYNTHETIC 2T είναι ςυμβατό με καταλυτικοφσ μετατροπείσ.  

Ανταποκρίνεται  ςτο ανϊτερο επίπεδο ποιότητασ των προτφπων  JASO και ISO (JASO FD, ISO 

–L-EGD), και πληροί τισ απαιτήςεισ των  προδιαγραφϊν των καταςκευαςτϊν δίχρονων 

κινητήρων ROTAX και HUSQVARNA.  

Σο EKO MOTO SYNTHETIC 2T είναι προδιαλελυμζνο ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται η ανάμιξη 

όταν προςτίθεται ςτο καφςιμο. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

JASO FD, ISO-L-EGD,  API TC, HUSQVARNA 346 / 372, ROTAX 253. 

 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΔΟΗ 

 

Σο EKO MOTO SYNTHETIC 2T είναι 100%  ςυνθετικό λιπαντικό, τεχνολογίασ εςτζρων. 

Ελαχιςτοποιεί την καπνιά και τισ αποθζςεισ και παρζχει αυξημζνη καθαρότητα του 

κινητήρα και μζγιςτη προςταςία από την φθορά.   
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ ΕΚΟ MOTO SYNTHETIC 2T 

Χρϊμα VISUAL - Κόκκινο 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 7,619 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 39,67 

Δείκτησ ιξϊδουσ ASTM D2270 - 164 

Πυκνότητα @ 15°C ASTM D 4052  g/ml 0,884 

Θειική Σζφρα, max  ASTM D 874 % w/w 0,17 

Αλκαλικότητα (TBN) ASTM D 2896 mg KOH/gr 2,1 

ημείο Ροήσ  ASTM D 5950 °C -42 

ημείο Ανάφλεξησ 
 

ASTM D 92 °C 88 

 

 

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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