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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ςειρά λιπαντικϊν EKO PROCESS περιλαμβάνει ορυκτζλαια υψθλισ ποιότθτασ για 

τθν επεξεργαςία του ελαςτικοφ, φυςικοφ ι ςυνκετικοφ.  

Σα λιπαντικά EKO PROCESS βρίςκουν εφαρμογι και ςτθν βιομθχανία πλαςτικϊν. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ASTM D2226 type 104(B) 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Παρουςιάηουν χαμθλι πτθτικότθτα, με αποτζλεςμα τθν ελάττωςθ των απωλειϊν κατά 

τθν επεξεργαςία του προϊόντοσ ςε ςυνκικεσ  υψθλισ κερμοκραςίασ ι ςε μακρόχρονθ 

αποκικευςθ των τελικϊν προϊόντων.  

 Διακζτουν το κατάλλθλο ιξϊδεσ για τον διαςκορπιςμό των προςκζτων, βελτιϊνοντασ 

τθν διαδικαςία επεξεργαςίασ των διαφόρων ελαςτομερϊν. 

 Σο χρϊμα τουσ δεν επιφζρει αλλαγι ςτθ χροιά του τελικοφ προϊόντοσ. 

 Ζχουν αμελθτζο περιεχόμενο αςφαλτενίων,  με αποτζλεςμα να εξαςφαλίηεται άριςτθ 

επεξεργαςία κείωςθσ. 

 Λόγω του χαμθλοφ  περιεχομζνου αρωματικϊν υδρογονανκράκων, τα λιπαντικά τθσ 

ςειράσ  EKO PROCESS παρουςιάηουν χαμθλι τοξικότθτα. 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ EKO PROCESS 
845 

EKO PROCESS 
876 

Πυκνότθτα @ 15°C ASTM D 4052 gr/ml 0,87 0,89 

Χρϊμα ASTM, max ASTM D 1500 - 1,5  4  

Ιξϊδεσ @40°C ASTM D 445 cSt 30,5 115 

Ιξϊδεσ @100°C ASTM D 445 cSt 5,3 11,8 

Πτθτικότθτα(3 ϊρεσ , 

162,7° C), max 

 ASTM D 6mod % w/w 0,6  0,3  

θμείο Ροισ  ASTM D 5950 °C -15 -9 

θμείο Ανάφλεξθσ 
 

ASTM D 92 °C 224 254 

 

 

 

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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