
 

 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 

Ημιςυνκετικό λιπαντικό υψθλισ απόδοςθσ, ςχεδιαςμζνο για χριςθ ςτουσ κινθτιρεσ όλων 

των ςφγχρονων  δίχρονων μοτοςυκλετϊν και ςκοφτερ Ευρωπαίων και Ιαπϊνων 

καταςκευαςτϊν και για οχιματα χιονιοφ, χλοοκοπτικά και αλυςοπρίονα υψθλισ απόδοςθσ.   

Σο EKO MOTO ULTRA 2T είναι κατάλλθλο για ςυςτιματα ψεκαςμοφ λαδιοφ και για 

ςυςτιματα προανάμιξθσ (ςε αναλογία καφςιμο/λάδι ζωσ 50:1), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι. Όταν προςτίκεται κατευκείαν ςτθ βενηίνθ, το ποςοςτό ανάμιξθσ 

ορίηεται από τον καταςκευαςτι του κινθτιρα.  

Είναι κατάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ των βενηινϊν.  

Σο EKO MOTO ULTRA 2T  είναι ςυμβατό με καταλυτικοφσ μετατροπείσ.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 JASO FC, ISO-L-EGC, API TC. 

 

 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΔΟΗ 

Σο EKO MOTO ULTRA 2T είναι ενιςχυμζνο με ειδικό πρόςκετο το οποίο ελαχιςτοποιεί τθν 

καπνιά και τισ αποκζςεισ και βελτιϊνει τθν λιπαντικι ικανότθτα, παρζχοντασ αυξθμζνθ 

κακαρότθτα του κινθτιρα και αποτελεςματικι προςταςία από τθν φκορά.   

Παρουςιάηει εξαιρετικι απόδοςθ και ςτισ πλζον απαιτθτικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

Σο EKO MOTO ULTRA 2T είναι προδιαλελυμζνο ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ ανάμιξθ όταν 

προςτίκεται ςτο καφςιμο. 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ ΕΚΟ MOTO ULTRA 2T 

Χρϊμα VISUAL - Κόκκινο 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 7,529 

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 43,29 

Δείκτθσ ιξϊδουσ ASTM D2270 - 141 

Πυκνότθτα @ 15°C ASTM D 4052  g/ml 0,866 

Θειικι Σζφρα, max  ASTM D 874 % w/w 0,10 

Αλκαλικότθτα (TBN) ASTM D 2896 mg KOH/gr 1,0 

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -39 

θμείο Ανάφλεξθσ 
 

ASTM D 92 °C 94 

 

 

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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