
 

Готова за употреба охлаждаща течност  
Против корозия и замръзване                     
Защита -37°C / -35°F   
Технология AOT  
Не съдържа нитрити / не съдържа амини / не съдържа фосфати /   
не съдържа силикати

УПОТРЕБА 

MOTUL INUGEL OPTIMAL е готова за употреба охлаждаща течност, на базата на моноетиленгликол, 
с използване на органични добавки (AOT). 
Препоръчва се за всички охладителни системи: леки автомобили, тежкотоварни превозни средства, 
строителна, селскостопанска и градинска техника,  ството и селското стопанство, градинарство, 
кораби, стационарни двигатели, ... 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Вижте таблицата. 

Съдържа горчив агент, за да се предотврати пиенето и: охлаждащите течности и антифризи 
имат сладък вкус, но са вредни. 

Оптимална защита на охладителните системи срещу замръзване и на металните части от корозия. 
Технологията AOT осигурява отличен топлообмен, следователно - подобрява ефективността на  
охлаждането на двигателя и предпазва от кипене.                                                                                        
Тази органична технология осигурява антикорозионни свойства, които се запазват при висока 
температура и стареене.                                                                                                                     
Ниската консумация на  инхибиторите на корозия позволява увеличени интервали за смяна. Защита 
на водните помпи, предотвратява кавитацията.                                                                                         
Не е агресивен към салници, маркучи, тръби и пластмасови части. 

ПРЕПОРЪКИ 

Готов за употреба, да не се добавя вода. 
Интервали на смяна: по препоръка на производителя. 
Да не се смесва с неорганични продукти. 
Този продукт не трябва да се използва за защита от замръзване на системи за питейна вода. 
  
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Не съдържа нитрити, амини, фосфати и силикати. 
Цвят Визуално Оранжев флуоресцентен  
Плътност при20°C / 68°F ASTM D4052 1.068 
pH ASTM D1287 8.4 
Начална кристализация ASTM D1177 -38°C / -36.4°F 
Защита от замръзване  -37°C / -34.6°F 
Точка на кипене ASTM D1120 136°C / 276.8°F (+1.5 bar) 
Алкален резерв ASTM D1121 2.8 mg KOH/g 
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи 
условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – 8361 
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