EKO FILM OIL B
Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EKO FILM OIL B είναι λεπτόρρευστο υγρό με ειδική σύνθεση, ειδικά σχεδιασμένο για την
επίχριση των μεταλλικών καλουπιών που χρησιμοποιούνται στο μπετόν.
H χημική δράση η οποία αναπτύσσεται στην επιφάνεια μεταξύ του καλουπιού και του
μπετόν, βοηθά στην εύκολη αποκόλληση του καλουπιού, εξασφαλίζοντας λεία και
ομοιόμορφη επιφάνεια του τελικού προϊόντος, χωρίς λεκέδες και ατέλειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Είναι κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικά, ξύλινα και πλαστικά καλούπια μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Εξασφαλίζει εύκολη και χωρίς προβλήματα αποκόλληση των καλουπιών.




Το EKO FILM OIL B δεν αποπλένεται εύκολα με τη βροχή.

Προστατεύει αποτελεσματικά τις μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά και τη
διάβρωση.
Το χαμηλό ιξώδες του προϊόντος εξασφαλίζει μέγιστη κάλυψη με πολύ λεπτό φιλμ
προϊόντος.

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 FILM OIL B

Ειδικό βάρος στους 15°C

ASTM D1298

g/ml

0.870

Κινηματικό Ιξώδες στους 40°C

ASTM D 445

cSt

32

Κινηματικό Ιξώδες στους 100°C

ASTM D 445

cSt

5.4

Δείκτης Ιξώδους

ASTM D 2270

-

102

Σημείο Ανάφλεξης

ASTM D 92

°C

210

Σημείο ροής

ASTM D 97

°C

-9

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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