
 

 Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει  βασικές  πληροφορίες  για το  προϊόν, όπως ισχύουν  κατά την ημερομηνία  σύνταξής  του. Για 
περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τις εφαρμογές  του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται  στην Τεχνική Υποστήριξη 
της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210  5509511 και  210 7725418.  
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος  παρέχονται  στο Δελτίο  Δεδομένων Ασφαλείας.                            
  
  

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η EKO LIMSLIP 80W-90 είναι πολύτυπη βαλβολίνη υψηλής ποιότητας με άριστη ικανότητα 

ανάληψης υψηλών φορτίων.  

Η EKO LIMSLIP 80W-90 περιέχει ειδικό πρόσθετο το οποίο βελτιώνει τις ιδιότητες τριβής, 

ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των διαφορικών περιορισμένης 

ολίσθησης. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

API GL-5 LS. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Είναι ειδικά σχεδιασμένη  για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ 

διαφορικά).  

 Είναι κατάλληλη για χρήση σε διαφορικά, άξονες και τελικές μεταδόσεις, για τα 

οποία συστήνεται βαλβολίνη  με επίπεδο ποιότητας API GL-5.  

 Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα βαρέως τύπου εντός 

και εκτός αυτοκινητοδρόμου και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, 

στα ορυχεία, στα λατομεία και στη γεωργία.   

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Εξαιρετικές αντιτριβικές ιδιότητες οι οποίες εξαλείφουν τον θόρυβο και παρέχουν       

αποτελεσματική λειτουργία των μπλοκέ διαφορικών. 

 Μεγάλη οξειδωτική και θερμική σταθερότητα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση 

των αποθέσεων και την αύξηση της διάρκειας ζωής των γραναζιών και των εδράνων. 

 Εξαιρετική προστασία από τη φθορά, με τελικό όφελος την ελάττωση του κόστους 

συντήρησης και λειτουργίας. 

 Αποτελεσματική λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα ευκολότερη 

εκκίνηση και μείωση της φθοράς κατά την εκκίνηση. 

 Συμβατότητα με τα ελαστομερή, με αποτέλεσμα την αποφυγή διαρροών και 

επιμολύνσεων. 

EKO LIMSLIP 80W-90 
Βαλβολίνη για διαφορικά  περιορισμένης ολίσθησης 
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ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ιδιότητες Μέθοδοι Μονάδες EKO LIMSLIP 80W-90 

Κατάταξη ιξώδους κατά SAE - - 80W-90 

Πυκνότητα στους 15°C ASTM D 4052 g/ml 0.886 

Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C ASTM D 445 cSt 17.5 

Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C ASTM D 445 cSt 134.2 

Δείκτης Ιξώδους (VI) ASTM D 2270 cSt 102 

Σημείο Ροής ASTM D 5950 °C -33 

Σημείο ανάφλεξης ASTM D 92 °C 224 

Ιξώδες Brookfield στους -26°C ASTM D 2983 cP 102100 

 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα 

μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το 

περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, 

ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση τους.                                         
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