
 

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 

Το EKO PENETRATING OIL SPRAY είναι άριστο αντισκωριακό λιπαντικό κατάλληλο για 

επαγγελματική χρήση αλλά και για πολλές καθημερινές εφαρμογές. Αποτελείται από ένα 

πολύ αποτελεσματικό μίγμα ενεργών διεισδυτικών συστατικών ειδικά σχεδιασμένο για να 

διασπά τη σκουριά, να αφαιρεί την υγρασία, να λιπαίνει και να προστατεύει από την 

διάβρωση. 

Το EKO PENETRATING OIL SPRAY ελευθερώνει βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια και συνδέσμους 

που έχουν κολλήσει από την οξείδωση.  

Επιπλέον είναι κατάλληλο για τη λίπανση συνδέσμων, μεντεσέδων και κλειδαριών, καθώς 

μετά από την εφαρμογή του προϊόντος λαμβάνει χώρα αργή εξάτμιση των συστατικών του 

και απομένει στην επιφάνεια <δράσης> μία λεπτή μεμβράνη ελαίου με λιπαντικές 

ιδιότητες.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 Είναι κατάλληλο για εφαρμογές στη ναυτιλία και στη βιομηχανία. 

 Είναι κατάλληλο για υδραυλικές εφαρμογές. 

 Σταματάει το τρίξιμο σε πόρτες, παράθυρα, κλειδαριές, μεντεσέδες, συρόμενες 
πόρτες, συρτάρια και διάφορους άλλους μηχανισμούς. 

 Είναι κατάλληλο για χρήση ως αφυγραντικό για ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

 Είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτοκίνητα, ραπτομηχανές και εργαλεία. 

 Αφαιρεί γράσα από εξαρτήματα και από τα χέρια. 

 Είναι εξαιρετικό λιπαντικό για όπλα. 
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Αντισκωριακό λιπαντικό 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για ελαφριά σκουριά, καλύπτουμε την επιθυμητή επιφάνεια με EKO PENETRATING OIL 

SPRAY και αφήνουμε το προϊόν να διεισδύσει για ένα λεπτό, μέχρι να λύσουμε τα μέρη του 

εξοπλισμού.  

Για πολύ σκουριασμένες επιφάνειες, αφαιρούμε τα ελεύθερα κομμάτια με συρμάτινη 

βούρτσα, εφαρμόζουμε το προϊόν EKO PENETRATING OIL SPRAY και περιμένουμε 3-5 λεπτά 

για να διεισδύσει. 

Για μικρά μέρη, η προτεινόμενη μέθοδος είναι εμβαπτισμός στο προϊόν για 1-5 λεπτά.  

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Συμβουλευθείτε το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. 
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