
 

 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 σειρά λιπαντικών EKO SLIDE περιλαμβάνει λιπαντικά για τη λίπανση των οριζόντιων και 

των κατακόρυφων  γλιστρών των σύγχρονων εργαλειομηχανών. 

Τα λιπαντικά EKO SLIDE μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λίπανση των 

γραναζοκιβωτίων και των υδραυλικών συστημάτων των εργαλειομηχανών, όταν 

προτείνεται από τον κατασκευαστή χρήση ενός λιπαντικού για όλα τα σημεία λίπανσης της 

εργαλειομηχανής. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

DIN 51502 CG, CINCINNATI MILACRON. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Τα λιπαντικά EKO SLIDE παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση στην εξομάλυνση της 

διακοπτόμενης κίνησης (stick-slip) η οποία συμβαίνει σε εξαρτήματα που φέρουν 

μεγάλες δυνάμεις και κινούνται πολύ αργά, όταν κάτω από αυτές τις συνθήκες 

σπάει η λιπαντική μεμβράνη και έρχεται σε επαφή μέταλλο με μέταλλο.  

 Περιέχουν ειδικά πρόσθετα πρόσφυσης τα οποία τους επιτρέπουν να 

προσκολλώνται σταθερά στις επιφάνειες στις οποίες γλιστρούν, ώστε να μην 

υπάρχει επαφή μεταξύ των μετάλλων. 

 Διαχωρίζονται εύκολα από τα υγρά κοπής που έχουν σαν βάση το νερό.  

 Παρέχουν εξαιρετική προστασία από τη φθορά και χαρακτηρίζονται από άριστη 

θερμική σταθερότητα και αντίσταση στην οξείδωση, πληρούν δηλαδή τις 

απαιτήσεις απόδοσης τόσο των λιπαντικών για γρανάζια όσο και των υδραυλικών 

λιπαντικών. 

 

EKO SLIDE  
Λιπαντικά για γλίστρες εργαλειομηχανών  
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ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ιδιότητες Μέθοδοι Μονάδες EKO SLIDE 32 EKO SLIDE 68 EKO SLIDE 220 

Κατάταξη ιξώδους 
κατά ISO 

- - 32 68 220 

Πυκνότητα στους 
15°C 

ASTM D 
4052 

g/ml 0.872 0.886 0.895 

Κινηματικό Ιξώδες 

στους 40°C 

ASTM D 

445 

cSt 32 68 220 

Κινηματικό Ιξώδες 

στους 100°C 

ASTM D 

445 

cSt 5,4 8,7 18,7 

Δείκτης Ιξώδους 

(VI) 

ASTM D 

2270 

- 100 98 95 

Σημείο Ροής ASTM D 

5950 

°C -21 -18 -15 

Σημείο Ανάφλεξης, 
min 

 

ASTM D 
92 

°C 215 220 235 

 

 

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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