
 

 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 Τεχνικι Υποςτιριξθ 
τθσ ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τθλ. 210  5509511 και  210 7725418.  
Πλθροφορίεσ για τον αςφαλι χειριςμό του προϊόντοσ  παρζχονται  ςτο Δελτίο  Δεδομζνων Αςφαλείασ .                             
   Ιοφλιοσ 2015  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το EKO THERMOGREASE είναι γράςο ανόργανθσ βάςθσ μπεντονίτθ ενιςχυμζνο με 

αντιοξειδωτικά πρόςκετα. Το EKO THERMOGREASE παρζχει πολφ ικανοποιθτικι λίπανςθ ςε 

εφαρμογζσ που χαρακτθρίηονται από υψθλζσ κερμοκραςίεσ και χαμθλζσ ταχφτθτεσ.  Σε 

αντίκεςθ με τα γράςα που ζχουν ωσ παχυντι ςυμβατικό ςάπωνα, το EKO THERMOGREASE 

δεν ζχει πραγματικό ςθμείο ςτάξθσ ακόμα και ςε κερμοκραςίεσ μεγαλφτερεσ από τουσ 

260°C, και δεν μαλακϊνει αιςκθτά οφτε λιϊνει ςε υψθλζσ  κερμοκραςίεσ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

DIN 51502 K2N-30, ISO-L-XCDAA2. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Το EKO THERMOGREASE είναι κατάλλθλο  για εφαρμογζσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν ςτθ 

βιομθχανία χάρτου, για τα ρουλεμάν των ταινιϊν μεταφοράσ ςτθ  βιομθχανία γυαλιοφ 

όπου θ κερμοκραςία υπερβαίνει τουσ +260°C,  για αλυςίδεσ φοφρνων , ςτθ ηυκοποιία, ςτθ 

βιομθχανία υφαςμάτων και αλλοφ.  Είναι επίςθσ κατάλλθλο για τθ λίπανςθ των ρουλεμάν 

των τροχϊν ςε οχιματα με διςκόφρενα.  

Η κανονικι κερμοκραςία λειτουργίασ του γράςου είναι από 0°C ζωσ +150°C, παρζχει όμωσ 

ικανοποιθτικι λίπανςθ και ςε υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ μζχρι  και τουσ +200°C. Σε 

κερμοκραςίεσ υψθλότερεσ από τουσ +150°C, χρειάηεται ςυχνότερθ αναλίπανςθ. Σε 

εφαρμογζσ πολφ υψθλϊν κερμοκραςιϊν, απαιτείται  ςυχνότεροσ κακαριςμόσ των 

ρουλεμάν από τισ αποκζςεισ που δθμιουργοφνται από τα προϊόντα κερμικισ διάςπαςθσ 

του γράςου. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Γράςο πολλαπλϊν εφαρμογϊν. 

 Εξαιρετικι λιπαντικι ικανότθτα  και μθχανικι ςτακερότθτα ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ. 

 Ικανοποιθτικι αντίςταςθ ςτθν απόπλυςθ με νερό και προςταςία από τθ ςκουριά. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ  

Ιδιότητεσ Μζθοδοι Μονάδεσ EKO THERMOGREASE 

Βάςθ ςάπωνα   Μπεντονίτθσ 

Base Oil   Ορυκτζλαιο 

Χρϊμα Visual - Καφζ 

NLGI Grade ASTM D217 - 2 

Ιξϊδεσ βαςικοφ ελαίου ςτουσ 40°C ISO 12058 cSt 180 

Σθμείο ςτάξεωσ IP 396 °C >300 

Κατεργαςμζνθ διειςδυτικότθτα,  60 

χτυπιματα 

Κατεργαςμζνθ διειςδυτικότθτα,  

100.000 χτυπιματα 

 

ASTM D 217 

 

mm-1 

265-295 

 

+50 

4-ball weld load 

4-ball wear scar, 1h at 400N 

DIN 51350:4 

DIN 51350:5 

N 

mm 

2200 

2,1 

Αντίςταςθ ςτθν απόπλυςθ DIN 51807/1 - 1-90 

Διαχωριςμόσ ελαίου, 168h/40°C IP 121 % 4 

Προςταςία από τθ διάβρωςθ, 

24h/100°C 

ASTM D4048 - 1b 

Temperature range  °C -30°C to +150°C. 

 Max +200°C 

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

Τα 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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