
 

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 TEXTILE OIL 32 είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο  για 

εφαρμογές στη βιομηχανία πλεκτών και καλτσών. 

Το λιπαντικό EKO TEXTILE OIL 32 παρασκευάζεται με λευκά παραφινέλαια υψηλής 

ποιότητας και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα (αναστολείς οξείδωσης, πρόσθετα κατά της 

φθοράς και της διάβρωσης και  πρόσθετα για τη βελτίωση της λιπαντικότητας), ώστε να 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων πλεκτικών μηχανών οι οποίες 

λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών ταχυτήτων και υψηλών θερμοκρασιών.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το EKO TEXTILE OIL 32 είναι κατάλληλο  για τη λίπανση βελονών, βαριδιών και λοιπών 

μηχανισμών σε κυκλικές μηχανές τύπου LONATI-MATEC. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Ο βαθμός  ιξώδους ISO VG  32 του EKO TEXTILE OIL 32 και η ικανότητα του λιπαντικού να 

<κολλά> τέλεια στα λιπαινόμενα εξαρτήματα των πλεκτικών μηχανών, εξασφαλίζουν 

άριστη λίπανση με ουσιαστική μείωση της φθοράς των μηχανισμών και ομαλή 

λειτουργία με μείωση  των κραδασμών και του θορύβου. 

 Υψηλή οξειδωτική σταθερότητα: η ειδική του σύνθεση εμποδίζει τον σχηματισμό 

αποθέσεων, με αποτέλεσμα αυξημένη καθαρότητα των μηχανικών μερών και καλύτερη 

απόδοση της μηχανής, υψηλή σταθερότητα χρώματος και  μεγαλύτερη  διάρκεια ζωής 

των βελονών και των βαριδιών. 

 Άριστη προστασία των μηχανικών μερών από τη διάβρωση και τη σκουριά. 

 Αποπλενόμενο με το νερό: χάρη στον ειδικό γαλακτωματοποιητή τον οποίο περιέχει  

απομακρύνεται πολύ εύκολα από ίνες και υφάσματα χωρίς να αφήνει υπολείμματα και 

λεκέδες. 

 Υψηλή  σταθερότητα χρώματος: δεν λεκιάζει τα υφάσματα και τα πλεκτά.  

 

 

EKO TEXTILE OIL 32 
Λιπαντικό για πλεκτικές μηχανές 
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ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ιδιότητες Μέθοδοι Μονάδες EKO TEXTILE OIL 32 

Κατάταξη ιξώδους κατά ISO - - 32 

Χρώμα Saybolt ASTM D 156 - +30 

Πυκνότητα στους 15°C ASTM D 4052 gr/ml 0.858 

Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C ASTM D 445 cSt 30.5 

Σημείο Ροής ASTM D 5950 °C -12 

Σημείο Ανάφλεξης (COC) 
 

ASTM D 92 °C 195 

Ικανότητα απόπλυσης - - Ναι 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Συστήνεται να αποφεύγεται η αποθήκευση του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο και η έκθεση 

σε άμεσο ηλιακό φως. Σε περίπτωση αποθήκευσης σε εξωτερικό χώρο, τα βαρέλια πρέπει να 

τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του προϊόντος με 

υγρασία και νερό. 

 

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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