
Descrição
O protector de longa duração do sistema de refrigera-
ção é uma combinação de substâncias com compo-
nentes anticongelantes e anticorrosivos. De uma re-
lação de mistura adequada com água resulta um fun-
cionamento seguro do veículo que evita o congela-
mento tal como o aquecimento excessivo do sistema
de refrigeração durante todo o ano. Este produto é
isento de aminas, nitritos, fosfatos e silicatos.

Características
impede o congelamento do sistema de refrigeração-
aumenta a segurança de condução-
boa protecção contra a corrosão-
excelente compatibilidade com elastómero-
protege contra o aquecimento excessivo-
isento de aminas, nitritos, fosfatos e silicatos-

Dados técnicos
Densidade a 20°C 1,1 g/cm³

(ASTM D 5931)
Estabilidade na armaze-
nagem

36 meses

Ponto de ebulição 180 °C
Côr / aspecto blau / blue
Base Ethylen-Glykol (ca. 85%) /

Ethylene glycol ( approx.
85%)

Ponto de congelação nu-
ma relação de mistura
com água

1:1 bis -35, 1:2 bis -18, 1:3
bis -12 / 1:1 to -35, 1:2 to
-18, 1:3 to -12 °C

Teor de água max. 4,8 %
Forma flüssig / liquid
Odor mild, schwach / mild,

slightly
Valor ph 8,7
Ponto de inflamação 122 °C

Campos de utilização
Apropriado para todos os veículos refrigerados com
água em veículos ligeiros de passageiros, veículos
utilitários, autocarros, máquinas agrícolas tal como
motores e aparelhos estacionários.

Utilização
Diluir o protector de longa duração do sistema de re-
frigeração com água, consoante a protecção contra o
gelo desejada. Protecção perfeita contra o aqueci-
mento excessivo numa proporção de mistura 1:1.

Embalagens disponíveis
1 l Garrafa plástico 6921

D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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