
OPIS PROIZVODA

EcoLine® All Purpose Lubricant je mazilo širokega spektra. 
Namenjen je tako za uporabo v industriji kot tudi za uporabo v 
gospodinjstvu. Vsebuje aditive, ki omogočajo uporabo za ekstremne 
pritiske in trenja. Uporaben je tako zunaj kot v zaprtih prostorih. 
Namenjen je za mazanje vseh vrst kovin in za večino vrst plastike. 
EcoLine® All Purpose Lubricant je narejen na osnovi sojinega olja in 
metil estrov; slednji se uporabljajo kot revolucionarna tehnologija 
za topilo. Proizvod na osnovi soje omogoča izvrstno mazanje in 
biološko razgradljivost. EcoLine® proizvodi so okolju prijazni in na 
površini tvorijo zaščitni sloj VpCI® inhibitorja korozije.

TIPIČNA UPORABA

• Različna strojna oprema
• Mazilo za prirobnice
• Biološko razgradljivo in zaščitno olje za stroje
• Ključavnice in okovja
• Matice in vijaki
• Pisarniška in delavniška oprema
• Olje, ki prodira in maže

LASTNOSTI

• Prijazen naravi in biološko razgradljiv proizvod
• Nadomešča nevarna mineralna olja
• Omogoča podaljšano življensko dobo strojnih delov z 

zmanjševanjem trenja in obrabe
• Vsebuje enkraten VpCI® (hlapljivi inhibitor korozije), ki preprečuje 

korozijo na nepremazanih in teško dostopnih mestih
• Ne vpliva na električna, optična in mehanska svojstva
• Zagotavlja multimetalno zaštito
• Čisti in maže
• Sprošča zmrznjene in zarjavele delce
• Negorljiv in netoksičen
• Lahko se uporablja tudi kot izjemno dober odstranjevalec plesni
• Vsebuje aditiv za izjemne obremenitvene pogoje

ZAŠČITA KOVIN

• Ogljikova jekla
• Galvanizirano jeklo
• Nerjaveče jeklo
• Aluminij in legure

TIPIČNE LASTNOSTI

Izgled:
prosojna do rahlo motna rumenkasta 
tekočina

Antikorozivna zaščita: do 24 mesecev

Nehlapne spojine: 95 – 100%

Gostota: 0,89 – 0,91 kg/liter

Kinematična viskoznost: 12,54 centistokes (mm2/s pri 40 °C

Debelina nanosa:
(ASTM D-2596)

0,008 mm (0,30 mil) 

Točka varjenja:
(ASTM D-2266)

2000 N (10 s)

EcoLine® All Purpose Lubricant
TEHIČNI PODATKI O PROIZVODU



REZULTATI TESTOV

ASTM D 4172 – 4 Ball Wear Test
povprečno 0,25 mm (10 mils)

ASTM 2670 – Falex Pin and Vee Block Wear Test
Pogoji:

• Obračanje/5 min 159 kg (350 lb)

• Dodano/15 min. 408 kg (900 lb

Rezultati:

• Popolno prekrivanje 2

• Izguba materiala Ne

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE

EcoLine® All Purpose Lubricant je pakiran v 470 ml (16 oz.) ECO-
spray plastenkah, 200 ml in 400 ml Aerosol posodah, 19 litrskih 
(5 galonov) vedrih, 208 litrskih (55 galonov) sodih. Vse posode 
morajo biti dobro zaprte v originalni embalaži pred skladiščenjem.
Rok trajanja: 24 mesecev.

Za pravilno rokovanje s proizvodom si poglejte varnostni list.

SAMO ZA INDUSTRIJSKO UPORABO
HRANITI STRAN OD DOSEGA OTROK
HRANITI V ORIGINALNI EMBALAŽI DOBRO ZAPRTO
PRED UPORABO OBVEZNO PREGLEDATI VARNOSTNI 
LIST PROIZVODA.

Za vse informacije pokličite generalno zastopstvo Cortec Corporation USA v Republiki Hrvaški
CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail:info@cortecros.hr, Internet  http://www.cortecros.hr


