EKO SLIDE 68, 220
Λιπαντικά για γλίςτρεσ εργαλειομηχανών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ςειρά λιπαντικϊν EKO SLIDE περιλαμβάνει λιπαντικά για τθ λίπανςθ των οριηόντιων και
των κατακόρυφων γλιςτρϊν των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν.
Σα λιπαντικά EKO SLIDE μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για τθ λίπανςθ των
γραναηοκιβωτίων και των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων των εργαλειομθχανϊν, όταν
προβλζπεται από τον καταςκευαςτι χριςθ ενόσ λιπαντικοφ για όλα τα ςθμεία λίπανςθσ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
DIN 51502 CG, CINCINNATI MILACRON

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
Σα λιπαντικά EKO SLIDE παρουςιάηουν εξαιρετικι απόδοςθ ςτθν εξομάλυνςθ του
φαινομζνου τθσ διακοπτόμενθσ κίνθςθσ (τρεμοφλιαςμα, stick-slip), το οποίο ςυμβαίνει ςε
εξαρτιματα που φζρουν μεγάλεσ δυνάμεισ και κινοφνται πολφ αργά, όταν υπό αυτζσ τισ
ςυνκικεσ ςπάει θ λιπαντικι μεμβράνθ με ςυνζπεια να ζρχονται ςε επαφι μζταλλο με
μζταλλο. Περιζχουν ειδικά πρόςκετα πρόςφυςθσ που τουσ επιτρζπουν να προςκολλϊνται
ςτακερά ςτισ επιφάνειεσ που γλιςτροφν ϊςτε να μθν υπάρχει επαφι των μετάλλων και
παρουςιάηουν ταχφ διαχωριςμό από τα υγρά κοπισ που ζχουν ςαν βάςθ το νερό.
Παρζχουν εξαιρετικι προςταςία κατά τθσ φκοράσ και ικανοποιθτικι κερμικι ςτακερότθτα
και αντίςταςθ ςτθν οξείδωςθ, με αποτζλεςμα να πλθροφν τισ απαιτιςεισ λίπανςθσ των
γραναηιϊν και των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων των εργαλειομθχανϊν.

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 .
Ιοφλιοσ 2015
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Ιδιότητεσ

Μζθοδοι

Μονάδεσ

EKO SLIDE 68

EKO SLIDE 220

68

220

Κατάταξθ κατά ISO

-

-

Πυκνότθτα @ 15°C

ASTM D 4052

gr/ml

0,886

0,895

Ιξϊδεσ @40°C

ASTM D 445

cSt

68

220

Ιξϊδεσ @100°C

ASTM D 445

cSt

8,7

18,7

Δείκτθσ Ιξϊδουσ (VI)

ASTM D 2270

-

98

95

θμείο Ροισ

ASTM D 5950

°C

-18

-15

θμείο Ανάφλεξθσ, min

ASTM D 92

°C

220

235

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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