
Gulf Antifreeze XLL
Fagyálló koncentrátum

Termékleírás
A Gulf Antifreeze XLL egy kiterjesztett élettartamú koncentrátum, ami Mono-Etilén-Glikol-ból (MEG) és speciálisan kialakított 
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, borátok és foszfátok, így hozzájárul a környezetvédelemhez. Semlegesen viselkedik a tömítések és tömlők 
tekintetében és jó habzásellenállással rendelkezik.

Tulajdonságok és előnyök
• ez a kiterjesztett élettartamú hűtőfolyadék gyakorlatilag soha ki nem merülő korróziógátlók szinergikus kombinációján al-

apszik
• magas forrásponttal rendelkezik, ami csökkenti a fagyálló túlmelegedésének lehetőségét
• kiváló kemény víz stabilitással bír, mivel nem tartalmaz szilikátokat és semmilyen más ásványi sókat
• kompatibilis az európai gyártók által használt elasztomerekkel
• megakadályozza a lerakódás- és vízkőképződést és keverhető más Mono-Etilén-Glikol (MEG) bázisú fagyállókkal
• alkalmas kevert járműflottákhoz

Alkalmazások

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

• ajánlott az összes típusú folyadékhűtésű, csúcstechnológiájú autóipari belső égésű motor hűtőrendszerében történő
használatra, ahol ilyen típusú hűtőfolyadék van előírva

• kifejezetten javasolt olyan esetekben, ahol fontos a magas hőmérsékleti alumíniumvédelem

Mindig kövesse az OEM kézikönyvét a javasolt hűtőfolyadékra vonatkozóan!

Figyelem: Minden fagyálló gyermekektől távol tartandó!!! A fagyállót tilos meginni!!! Lenyelése esetén hányást kell kénysze-
ríteni és azonnal orvost kell hívni!!!

Keverési arány:

PRÉMIUM KENŐANYAGOK
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Fagyálló Víz Fagyás védelem
33% 67% -20 ºC -ig
40% 60% -27 ºC -ig
50% 50% -40 ºC -ig
60% 40% -52 ºC -ig

Specifikációk és tulajdonságok:
Megfelelt
ASTM D3306, ASTM D 4656, AFNOR 15-601, SAE J1034, JASO M325/JIS K2234 X 

Ford WSS-M97B44-D, Mercedes Benz MB 325.3, General Motors GM 6277M, MAN 
324 Type SNF, VW TL 774F X 

Tulajdonságok
Teszt Paraméterek Szabványok Paraméterek
Sűrűség @ 15ºC, Kg/l D 1298 1.116 
Egyensúlyi forráspont ºC D 1120 180 
Fagyáspont ºC (50 vol %) D 1177 -40
Lúgosság D 1121 6.2 
pH érték (50 vol %) D 1287 8.6 
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