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INUGEL EXPERT 
Готова до використання охолоджуюча 

рідина  

Антикорозійний і антифрикційний захист 

при -37°C/-35°F 

      Не містить нітратів, амінів, фосфатів 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Motul Inugel Expert – готова до використання охолоджуюча рідина. Створена на основі 
моноетиленгліколя, з використанням органічних і неорганічних додатків (гібридна технологія). 
Може змішуватись з іншими продуктами, які створені на базі моноетиленгліколя. 
Рекомендується до використання в системах охолодження легкових і вантажних автомобілів, 
будівельної та сільськогосподарської техніки, садової техніки, водної техніки, стаціонарних 
двигунів, … 
   

СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯ  

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ І ВИМОГАМ АВТОВИБНИКІВ: Див. нижче. 

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

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

Захищає систему охолодження від замерзання і металеві частини від корозії. Забезпечує 

відмінний теплообмін, підвищуючи ефективність охолодження двигуна. Силікати і органічні 

кислоти забезпечують антикорозійні властивості на протязі всього терміну експлуатації. 

Не взаємодіє з ущільненнями, шлангами, патрубками і пластиковими деталями.  

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 

Готова до використання, не потребує розбавлення дистильованою водою 

Інтервал заміни обирається згідно рекомендації автовиробника. 

Даний продукт не може бути використаний в системах охолодження питної води. 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Не містить нітратів, амінів і фосфатів 

Колір  Візуально Темно блакитно-зелений 
Густина при 20°C/ 68°F ASTM D4052 1.076 г/см3 
pH ASTM D1287 8.2 
Температура початку кристалізації ASTM D1120 -36.4°C/ -33.5°F 
Захист від замерзання:  -37°C/ -34.6°F 
Температура кипіння ASTM D1120 135°C/ 275°F(+1.5 атм) 
Лужне число  ASTM D1121 8.0 мг KOH/г 
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MOTUL INUGEL EXPERT 

 
 


