
KULLANIM ŞEKLİ

MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C, monoetilenglikole dayalı, organik olmayan katkı maddeleri kullanan, dört mevsim

kullanıma hazır bir soğutma sıvısıdır.

Tüm soğutma sistemleri için önerilir: binek otomobiller, ağır hizmet, inşaat ve tarım araçları, bahçe ekipmanları, gemiler,

sabit motorlar…

PERFORMANSLAR

STANDARTLAR BRITISH STANDARD BS 6580

PERFORMANSLAR

İçilmesini önlemek için acı bir tada sahiptir: soğutma sıvıları ve antifrizler oldukça tatlı olmalarına rağmen son
derece zararlılardır.
Soğutma sistemini dondan ve metal parçaları korozyondan korur.

Mükemmel bir termal stabilite sağlar ve motorun soğutma verimini artırır.

Contalar, lastik borular ve plastik parçalar için uygundur.

ÖNERİLER

Kullanıma hazırdır, seyreltmeyiniz.

Değişim Sıklığı: üreticilerin tavsiyelerine göre ayarlayın.

Organik olmayan ürünler ile karıştırmayınız.

Bu ürün içme suyu sistemlerini donmaya karşı korumak için kullanılmamalıdır.

Dikkat, soğutucuyu sadece motor soğukken kontrol edin ya da boşaltın.

Tehlikeli. Kullanım tavsiyelerine uyun.

MOTUL AUTO COOL CLASSIC -25°C

Kullanıma hazır soğutma sıvısı. Korozyon karşıtı & antifiriz Koru-
ması -25°C / -13°F
Nitrit içermez / Amin içermez / Fosfat içermez

Müşterilerimize en son teknik gelişmeleri sunmak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. br\> Ürün özellikleri, genel satış ve

garanti koşullarımıza tabi olan siparişten itibaren kesindir.
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ÖZELLİKLER

Renk Görsel Yeşil

20°C (68°F) derecede yoğunluk ASTM D4052 1.056

Akma noktası ASTM D97 -27.0 °C / -17.0 °F

pH ASTM D1287 8.1

Başlangıç kristalizasyonu ASTM D1177 -23.0 °C / -9.0 °F

Donma noktası -25.0 °C / -13.0 °F

Alkalinite rezervi ASTM D1121 4.7 mg KOH/g

Kaynama noktası 106.0 °C / 223.0 °F
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