
 

 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 Τεχνική Υποςτήριξη 
τησ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210  5509511 και  210 7725418.  
Πληροφορίεσ για τον αςφαλή χειριςμό του προϊόντοσ  παρζχονται  ςτο Δελτίο  Δεδομζνων Αςφαλείασ .                             
   Νοζμβριοσ 2014  

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Άριςτο αντιςκωριακό λιπαντικό για επαγγελματική χρήςη, αλλά και πολλζσ 

καθημερινζσ εφαρμογζσ. Αποτελείται από ζνα πολφ αποτελεςματικό μίγμα ενεργϊν 

διειςδυτικϊν ςυςτατικϊν, ειδικά ςχεδιαςμζνο ϊςτε να διαςπά τη ςκουριά, να αφαιρεί την 

υγραςία, να λιπαίνει και να προςτατεφει από την ςκουριά. 

Ελευθερϊνει βίδεσ, παξιμάδια, μπουλόνια και ςυνδζςμουσ που ζχουν κολλήςει από την 

οξείδωςη. Επιπλζον, προτείνεται για τη λίπανςη ςυνδζςμων, μεντεςζδων, κλειδαριϊν κ.α., 

καθϊσ μετά την εφαρμογή του, λαμβάνει χϊρα μία αργή εξάτμιςη των ςυςτατικϊν του, που 

αφήνουν ςτην επιφάνεια δράςησ, μία λεπτή μεμβράνη ελαίου με λιπαντικζσ ιδιότητεσ. 

Εξοικονομεί κόπο, χρόνο και είναι αςφαλζσ. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

 

 Στη ναυτιλία, θαλάςςιεσ εξζδρεσ, κότερα 

 Στη βιομηχανία 

 Σταματάει το τρίξιμο ςε πόρτεσ, παράθυρα, κλειδαριζσ, μεντεςζδεσ, ςυρόμενεσ 
πόρτεσ, ςυρτάρια, διάφορουσ μηχανιςμοφσ. 

 Σε υδραυλικζσ εφαρμογζσ 

 Ωσ αφυγραντικό για ηλεκτρικό εξοπλιςμό 

 Σε αυτοκίνητα, ραπτομηχανζσ, εργαλεία 

 Αφαιρεί γράςα από εξαρτήματα και από τα χζρια 

 Είναι εξαιρετικό λιπαντικό για όπλα 
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ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ 

 

Για ελαφριά ςκουριά, καλφψτε την επιθυμητή επιφάνεια με EKO PENETRATING OIL και 

αφήςτε να διειςδφςει για ζνα λεπτό, μζχρι να λφςετε τα μζρη του εξοπλιςμοφ.  

Για πολφ ςκουριαςμζνεσ επιφάνειεσ, αφαιρζςτε τα ελεφθερα κομμάτια με ςυρμάτινη 

βοφρτςα, απλϊςτε το προϊόν EKO PENETRATING OIL και περιμζνετε 3-5 λεπτά για να 

διειςδφςει.. 

Για μικρά μζρη, η προτεινόμενη μζθοδοσ είναι εμβαπτιςμόσ ςτο προϊόν για 1-5 λεπτά.  
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