Statoil Super Glykol
Zastosowanie

Charakterystyka

Super Glykol jest zalecany do wszystkich rodzajów chłodnic
tj. stalowych, aluminiowych, miedzianych, mosi nych.
Skutecznie zabezpiecza nie tylko chłodnice, ale i cały układ
chłodz cy w pojazdach oraz układach przemysłowych.
Płyn nale y zmienia raz na 2-3 lata.
Przed u yciem w układzie, gdzie był u ywany starszej
generacji płyn chłodniczy zawieraj cy aminy układ nale y
wst pnie przepłuka np. wod i dopiero wtedy napełni
Super Glykolem.
Płyn ten miesza si z płynami do chłodnic produkcji
zachodniej oraz markowymi wyrobami produkcji krajowej.

Super Glykol jest niezamarzaj cym wielosezonowym
płynem do chłodnic. Wyprodukowany jest w oparciu
o glikol monoetylenowy. Zalecany jest do wszystkich
rodzajów chłodnic.

Typowe parametry

Wygl d
Barwa
Zawarto wody
Temperatura krystalizacji
G sto w 20°C
Temperatura wrzenia
pH
Własno ci przeciwkorozyjne w naczyniu szklanym:
o Stal
o Mied
o Spoiwo
o Mosi dz
o
eliwo
o Aluminium
Rezerwa alkaliczna
Pozostało po spopieleniu

Jednostki

Koncentrat

Płyn (1:1)

% wag.
°C
3
kg/m
°C
-

ciecz bez osadów
niebieska
3,5
1122
230
-

ciecz bez osadów
niebieska
-35
1073
230
7,5 – 8,5

ml 0,1n HCl/10ml
% wag.

10
10
30
10
10
30
13-15
5

10
10
30
10
10
30
-

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
ASTM 3306, BS 6580 (1992), BS 5117-2.6
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

