EKO OUTBOARD
Λιπαντικό για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKO OUTBOARD είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικό χωρίς τέφρα ειδικά σχεδιασμένο για
δίχρονους, υδρόψυκτους εξωλέμβιους βενζινοκινητήρες μεγάλης ισχύος.
Το EKO OUTBOARD μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αναλογία ανάμιξης με
βενζίνη. Πολλοί κατασκευαστές σύγχρονων εξωλέμβιων μηχανών συνιστούν αναλογία
ανάμιξης βενζίνης/λιπαντικού 25:1. Η αναλογία αυτή είναι τυπική και μπορεί να
ακολουθείται, αν δεν υπάρχει σύσταση του κατασκευαστή για διαφορετική αναλογία
ανάμιξης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
NMMA TC-W3.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ




To EKO OUTBOARD είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε προανάμιξη με πολύ
υψηλές αναλογίες καυσίμου/λιπαντικού, όσο και σε συστήματα ψεκασμού λαδιού
(injection).
Το EKO OUTBOARD είναι προδιαλελυμένο για να γίνεται εύκολα η ανάμιξή του με
το καύσιμο. Ο βαθμός ρευστότητας του προϊόντος πριν από την ανάμιξη είναι κατά
προσέγγιση SAE 20.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Ελαχιστοποιεί τη δημιουργία καταλοίπων και μειώνει σημαντικά την προανάφλεξη.
 Προστατεύει τη μηχανή από τη φθορά και την σκουριά ακόμα και σε μεγάλη αναλογία
καυσίμου/λιπαντικού.
 Έχει υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή τοξικότητα
για το θαλάσσιο περιβάλλον.

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.

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιότητες

Μέθοδοι

Μονάδες

EKO OUTBOARD

Πυκνότητα στους 15°C

ASTM D 4052

g/ml

0.870

Κινννηματικό Ιξώδες στους 40°C

ASTM D 445

cSt

51.6

Αλκαλικότητα (TBN)

ASTM D2896

mg
ΚΟΗ/g

5.1

Σημείο ροής

ASTM D 5950

°C

-33

Θειική τέφρα

ASTM D 874

% w/w

<0.001

Σημείο Ανάφλεξης κλειστού
δοχείου (PMCC)

ASTM D 93

°C

90

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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