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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η ςειρά EKOGREASE COMP EP περιλαμβάνει γράςα υψθλισ απόδοςθσ βάςθσ ςυμπλόκου 

λικίου, ενιςχυμζνα με αντιοξειδωτικά πρόςκετα, πρόςκετα κατά τθσ διάβρωςθσ και 

πρόςκετα υψθλϊν πιζςεων (EP). 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Ο ςάπωνασ ςυμπλόκου λικίου προςδίδει ςτα γράςα EKOGREASE COMP EP υψθλό ςθμείο 

ςτάξθσ, το οποίο επιτρζπει τθ χριςθ τουσ ςε εφαρμογζσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Είναι 

κατάλλθλα για λίπανςθ μακράσ διαρκείασ ςε εφαρμογζσ ςε οχιματα και ςτθ βιομθχανία 

που χαρακτθρίηονται από υψθλζσ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ, με πολφ υψθλά φορτία  και 

ςε περιβάλλοντα με υγραςία και λάςπθ.  

Το ςυνιςτϊμενο φάςμα κερμοκραςιϊν λειτουργίασ είναι από -30°C ζωσ 160°C, μποροφν 

όμωσ να χρθςιμοποιθκοφν και ςε υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ, αν αυξθκοφν ανάλογα τα 

διαςτιματα αναλίπανςθσ. 

   

 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 Εξαιρετικι πρόςφυςθ ςτισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ 

 Μεγάλθ αντοχι ςε ακραίεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ 

 Άριςτθ αντλθςιμότθτα ακόμα και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

 Στακερότθτα και αντοχι ςτθ διάτμθςθ 

 Μεγάλθ αντοχι ςτθν απόπλυςθ με το νερό 

 Ευρφ κερμοκραςιακό φάςμα αποτελεςματικισ λειτουργίασ 
 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

DIN 51825 KP1R-30, KP2R-30, KP2/3R-30, KP3R-30 

 

 

EKOGREASE COMP EP  
Γράςα  ςυμπλόκου λιθίου πολλαπλϊν εφαρμογϊν  

Τψηλϊν πιζςεων (EP),  υψηλϊν θερμοκραςιϊν 
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ΣΤΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιδιότητεσ  Μζθοδοι  Μονάδεσ  EKOGREASE COMP EP 

Συνεκτικότθτα NLGI - 1 2 2/3 3 

Υφι - - Λείο / ομοιογενζσ 

Χρϊμα Οπτικόσ 

ζλεγχοσ 

- Μπλε 

Ιξϊδεσ βαςικοφ 

ορυκτελαίου 40°C 

ASTM D 

445 

cSt 220 cSt 220 cSt 220 cSt 220 cSt 

Σθμείο Στάξθσ ASTM D 

566 

°C >260 >260 >260 >260 

Κατεργαςμζνθ 

διειςδυτικότθτα, (60 

χτυπιματα), 25°C 

ASTM D 

217 

mm-1 310-340 265-295 250-265 220-250 

Στακερότθτα ςτο 

νερό, 100.000 

κτυπιματα, 10% 

νερό 

DIN 

51804 

mm-1 <60 <60 <60  

Στακερότθτα ςτθν 

οξείδωςθ μετά από 

100 ϊρεσ, πτϊςθ 

πίεςθσ 

ASTM D 

942 

psi max 5 max 5 max 5 max 5 

Διαχωριςμόσ ελαίου 

% 

ASTM D 

1742 

% max 5 max 5 max 5 max 5 

Στακερότθτα ςτον 

κυλινδριςμό 

ASTM 

D1831 

mm-1 -25 ζωσ +60 25 ζωσ +60 25 ζωσ +60 25 ζωσ +60 

Απόπλυςθ φδατοσ, 

80°C,  %  απϊλεια 

βάρουσ  

ASTM D 

1264 

% max 10 max 10 max 10 max 10 
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TIMKEN OK load test 

(Lbs) 

ASTM D 

2509 

lbs 75 75 75 75 

4 ball wear test, mm ASTM D 

2266 

mm 0,60 0,60 0,60 0,60 

4 ball weld point test  ASTM D 

2596 

Kg/f min 28 min 28 min 28 min 28 

Προςταςία από τθ 

ςκουριά 

ASTM D 

1743 

- pass pass pass pass 

Διάβρωςθ Cu, max ASTM D 

4048 

- 1b 1b 1b 1b 

 

 

 

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.                                        

EKOGREASE COMP EP 1, 2, 2/3, 3 
Γράςα  ςυμπλόκου λιθίου πολλαπλϊν εφαρμογϊν  

Υψηλϊν πιέςεων (EP),  υψηλϊν θερμοκραςιϊν  


