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 Ефективно запобігає кавітації в контурі охолодження гільзи циліндру навіть в
надскладних умовах експлуатації.

 Не містить фосфатів, що запобігає утворенню накипу на гарячих поверхнях
контуру охолодження.

 Забезпечує відмінний теплообмін, покращуючи ефективність охолодження двигуна.
 Подовжує термін експлуатації водяного насосу.
 Повністю сумісна з ущільнювачами, шлангами, трубками і пластиковими деталями.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Містить додаткові гіркі компоненти, для запобігання вживанню: охолоджуючі рідини та їх концентрати 
мають солодкий смак, проте шкідливі для здоров'я.

Характеристики Метод Одиниці Показники

Колір Візуально Жовтий

Густина при 20°C/68°F ASTM D5931 г/мл 1.132 

pH ASTM D1287 6.6 

Початкова кристалізація ASTM D1177 °C / °F -38 / -36

Захист від замерзання °C / °F -37 / -35

Температура кипіння NF R15-602.4 °C / °F 175 / 347 

Концентрована охолоджуюча рідина для 
великопотужних двигунів 
ОПИС 

HD COOL INTER ULTRA -  це антикорозійна концентрована охолоджуюча рідина, яка 
створює захисний шар на всіх внутрішніх поверхнях системи охолодження, особливо на 
тих, які вже уражені корозією (блоки двигунів, головки циліндрів, гільзи, водяні насоси і 
радіатори). Органічні кислоти герметизують пошкодження поверхні і запобігають 
подальшому розповсюдженню корозії.
HD COOL INTER ULTRA створена з використанням технології гібридних органічних 
кислот (HOAT) для підвищеного захисту від корозії. 

Продукт також доступний готовим до використання у суміші 50:50 та носить назву HD 
COOL INTER.

ПЕРЕВАГИ 

HD COOL INTER ULTRA
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СПЕЦИФІКАЦІЇ / СХВАЛЕННЯ / СТАНДАРТИ

HD COOL INTER ULTRA відповідає чи перевищує найсучасніші специфікації та 
вимоги виробників техніки (ОЕМ):

 Cummins – CES 14603
 Ford North America – WSS-M 97B51-A1
 JCB – STD00088
 John Deere – JDM H14

HD COOL INTER ULTRA отримала схвалення від: 

 MTU – MTL 5048

HD COOL INTER ULTRA відповідає наступним стандартам: 

 Стандарти AS – AS 2108
 Стандрати ASTM – ASTM D3306
 Стандрати ASTM – ASTM D6210
 Стандрати Британії – BS 6580
 Стандрати Китаю – China GB 29743
 Стандрати Cuna – CUNA NC 956-16
 Стандрати NFR – NFR 15-601
 Стандрати ÖNORM – ÖNORM V5123
 Стандрати SANS – SANS 1251
 Стандрати SAE – SAE J1034

ЗАСТОСУВАННЯ

HD COOL INTER ULTRA рекомендується застосовувати в системах охолодження двигунів важкої, 
вантажної, будівельної, гірничодобувної і сільськогосподарської техніки та обладнання, садової техніки, 
водної техніки, стаціонарних двигунів.... 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 Повинна застосовуватись тільки в суміші з водою. Для покращеного результату, використовуйте

демінералізовану воду.
 Для збереження антикорозійних властивостей, не перевищуйте концентрацію 33%. Будь-ласка,

користуйтесь таблицею концентрацій.
 Використовується для доливання чи повного оновлення контуру охолодження для підвищення

ефективності.
 Міжзмінний інтервал обирається згідно рекомендацій виробника техніки. Перевірте керівництво з

експлуатації техніки.
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 Увага, контролювати рівень і проводити заміну рідини, необхідно тільки при 
охолодженому двигуні.

 Може змішуватись з охолоджуючими рідинами на етилен гліколевій основі
 Запобігайте змішування з іншими охолоджуючими рідинами для забезпечення 

максимальної продуктивності.
 Даний продукт не може використовуватись для захисту систем питної води від 

замерзання.

HD COOL 
INTER ULTRA 

% 

Температура
застигання
T°C / T°F 

Температура 
кипіння
T°C / T°F 

33 -22 / -8 132 / 282 

40 -30 / -22 136 / 277 

50 -41 / -42 134 / 273 

60 -54 / -65 132 / 269 

СЕРВІС ТА ОБЛАДНАННЯ 

В доповненя до асортименту продукції компанія Motul може надавати інструменти і 
послуги для технічного обслуговування і моніторингу ваших мастильних матеріалів і 
технічних рідин. Будь-ласка, зв'яжіться з Вашим торговим представником.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація щодо здоров’я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в 
паспорті безпеки для даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, 
засобів безпеки та правил надання невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі 
процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його утилізації та впливу на 
навколишнє середовище.
Наш продукт містить натуральні додатки, які можуть змінювати колір концентрату, не 
змінюючи його експлуатаційні властивості. Точна специфікація продукту уточнюється в 
момент замовлення, що обумовлено загальними правилами гарантії та продажу. Щоб 
забезпечити наших споживачів найкращими та високотехнологічними продуктами, 
загальні характеристики наших продуктів можуть змінюватись. Паспорт безпеки 
продукту Ви можете проглянути на сайті  www.motul.com.

http://www.motul.com/
www.motul.com



