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INUGEL EXPERT 
Готова до використання охолоджуюча 

рідина 

Спеціально розроблена для автомобілів 

Volkswagen 

Антикорозійний і антифрикційний захист      

при -37°C/-35°F 

      Створена за технологією «LOBRID» 

  Не містить нітратів, амінів, фосфатів 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Motul Inugel G13– готова до використання охолоджуюча рідина. Створена на основі 
моноетиленгліколя і гліцерину, з використанням органічних і неорганічних додатків (технологія 
«Lobrid») .  
Рекомендується до використання в системах охолодження легкових і вантажних автомобілів 
групи VAG, де вимагається використання охолоджуючих рідин із дотриманням специфікації 
G13 (VW TL 774 J). 
   

СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯ  

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ І ВИМОГАМ АВТОВИБНИКІВ: G13 (VW TL 774 J) 

Містить гіркі додатки для запобігання вживання даного продукту, так як охолоджуючі 

рідини і антифризи мають солодкий смак, але шкідливі для здоров’я. 

Відмінний захист систем охолодження двигунів концерну VAG. Технологія «Lobrid» забезпечує 

оптимальний захист для всіх металевих частин системи охолодження, в тому числі і 

кольорових металів. Високотехнологічний пакет додатків захищає від замерзання, перегріву, 

корозії і утворенню накипів. 

Технологія «Lobrid» відповідає вимогам специфікації G13 (VW TL 774 J) і сумісна з 

охолоджуючими рідинами попередніх специфікацій G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), 

G12++ (VW TL 774G). 

Забезпечує захист алюмінієвих деталей при високих температурах. Виключає можливість 

утворенню накипу та інших відкладень в системі охолодження. Запобігає кавітації, тим самим 

збільшуючи довговічність насосу системи охолодження. 

Сумісна з конструкційними матеріалами ущільнень, шлангів, пластиковими деталей. 

Може змішуватись з рідинами, які створені на основі етиленгліколя. 

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 

Готова до використання, не розбавляти дистильованою водою. 

Може використовуватись для доливання, проте повна заміна забезпечує кращу ефективність. 

Інтервал заміни обирається згідно рекомендації автовиробника. 

УВАГА! Контролювати і/чи проводити заміну необхідно при охолодженому двигуні. 

Може змішуватись з рідинами, які створені на основі етиленгліколя. 

Даний продукт не може бути використаний в системах охолодження питної води. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Не містить нітратів, амінів і фосфатів 

Колір  Візуально Рожевий 
Густина при 20°C/ 68°F ASTM D4052 1.084 г/см3 
pH ASTM D1287 8.5 
Температура початку кристалізації ASTM D1120 -37.8°C/ -36°F 
Захист від замерзання:  -37°C/ -5°F 
Температура кипіння ASTM D1120 109°C/ 228.2°F 
   
   

 

 

 
 


