
Gulf Antifreeze LL
Fagyálló koncentrátum

Termékleírás
A Gulf Antifreeze LL egy legújabb generációjú koncentrátum, ami Mono-Etilén-Glikol-ból (MEG) és hatékony korróziógátlókból 
készül a fagy és a korrózió elleni védelem érdekében. Megfelelő mennyiségű vízzel kell összekeverni, hogy hűtő- és hőközlő 
folyadékként legyen használható belsőégésű motorokban. Mentes a potenciálisan ártalmas adalékoktól, mint a nitritek, aminok 
és foszfátok, így hozzájárul a környezetvédelemhez. Semlegesen viselkedik a tömítések és tömlők tekintetében és jó habzásel-
lenállással rendelkezik, emellett fagy- és korrózióvédelmet biztosít.

Tulajdonságok és előnyök
• szilikát és karbonsav késleltetőtechnológiával készük, így hatékony és hosszantartó korrózióvédelmet biztosít a vastar-

talmú és vasat nem tartalmazó fémekből készült hűtőrendszerek és motoralkatrészek számára
• egész éves fagy- és forrásvédelmet biztosít
• kitűnő tömítés kompatibilitásával mindennemű káros hatás nélkül használható a gumitömítésekre és tömítőanyagokra

nézve
• mivel nitrit-, amin- és foszfátmentes, így környezetbarát

Alkalmazások

• javasolt minimális keverési arány: 33% Gulf Antifreeze LL 67% víz. Fokozott védelemhez 50% koncentrátum és 50% víz
javasolt

• egész éves fagy- és korrózióvédelmet biztosít és ajánlott az összes típusú folyadékhűtésű autóipari és ipari belső égésű
motor hűtőrendszerében történő használatra, ahol ilyen típusú hűtőfolyadék van előírva
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Keverési arány 
Fagyálló Viz Fagyás Védelem

33% 67% -20 ºC -ig
40% 60% -27 ºC -ig
50% 50% -40 ºC -ig
60% 40% -52 ºC -ig

Specifikációk, jóváhagyások és tipikus jellemzők 
Megfelelt
ASTM D3306, SAE J1034, MB 325.0, JASO M325/JIS K2234 X 

Behr, BMW-GS 9400, Cummins 85T8-2, Daimler-Chrysler MS-7170, Fiat-Lancia Fiat 
9,55523, Iveco 18-1830, Volvo 128 6083/002, Opel/GM GME L1301, Saab 6901 599, 
Perkins, JI Case JIC-501,MAN 324 Type NF, MTU MTL 5048, VW TL 774C (G11) 

X 

Tulajdonságok
Teszt Paraméterek Szabványok Paraméterek
Sűrűség @ 20ºC, Kg/l D 1298 1.125 
Egyensúlyi forráspontºC D 1120 174 
Fagyáspont ºC (50 vol %) D 1177 -35
Lúg tartalom D 1121 16 
pH érték (50 vol %) D 1287 7.2 


