Technická informace

EKOLUBE G 80 E
Popis:
Ekolube G 80 E je vodná emulze na bázi syntetických biologicky odbouratelných esterových olejů a přísad
Oblasti použití:
Ekolube G 80 E se používá na přimazávání pryžových dílů a kabelů pro usnadnění jejich montáže zejména
v automobilovém průmyslu. Obsažený esterový olej má mimo mazacího efektu i regenerační účinek na pryž. Po
odpaření podílu vody, zanechává na povrchu pryžových součástí ochranný nelepivý film, který je po jisté době
na omak suchý a opticky oživuje jejich povrch.
Způsob nanášení: Štětcem, houbou, textilií. Před aplikací obal protřepat.
Způsob odstraňování: vodou, po odpaření vody saponáty.
Skladování a životnost: Skladovat při pokojové teplotě v uzavřených originálních obalech. Nevystavovat
slunečnímu světlu. Životnost v originálních obalech 6 měsíců od data plnění.
Charakteristika:
Vlastnosti
Vzhled
Hustota při 20 °C (g/ml)
Kinematická viskozita při 20 °C mm2/s (min.)
Bod tuhnutí °C (max.)
Hořlavost °C
Vhodná teplota vysychání (°C)
Obsah oleje a emulgátoru (% hm)
Obsah vody (% hm) cca
Obsah mech. nečistot (% hm)
Tuhá maziva
Rozpustnost ve vodě
Kyselost (pH)
Biologická odbouratelnost (stupeň rozkladu po 21 dnech)

Údaje
Bílá kapalina
0,985
3
0
nehořlavý
> 20
25
75
stopy
0
Rozpustné
7
98 %

Zkouška dle
ČSN 65 60 10
DIN 51 562
DIN ISO 3016
ČSN 65 60 62
ČSN 65 60 04
ČSN ISO 10523
CEC-L-33-A-93

Další informace: Výrobek neobsahuje PCB, PCT, ani sloučeniny na bázi těžkých kovů. Tento výrobek není
klasifikován podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších změn jako nebezpečný. Podle zákona 157/98
Sb., jej není třeba označovat.
Balení: Originální plastové obaly o obsahu 1 litr.
Pokyny pro zneškodňování: emulzi Ekolube G 80 E je možné v případě potřeby likvidovat spálením pro
energetické účely, stejně jako minerální oleje, případně rozrážet na olej a vodu a likvidovat stejným způsobem
jako řezné emulze. Prázdné PE obaly se odevzdávají do speciálních sběren, určených k tomuto účelu.

Další informace viz BTL.

Výrobce: Ekolube s.r.o. Pražákova 10, 619 00 Brno

