Motocool Expert
Chladicí kapalina pro motocykly, připravená k
okamžitému použití
Antikorozní a nemrznoucí,
Ochrana až do -37°C/-35°F
Neobsahuje dusitany / Neobsahuje aminy / Neobsahuje fosfáty
OBLAST POUŽITÍ
MOTUL Motocool Expert je chladicí kapalina pro motocykly. Nemrzne a chrání proti korozi.
Chladicí kapalina Motocool Expert je vyrobena na bázi monoetylenglykolu a obsahuje silnější hybridní
antikorozní přísady, vhodné pro hliníkovou slitinu používanou v motocyklových motorech.
CHARAKTERISTIKA
NORMY

ASTM D3306 / D4656, BS 6580, AFNOR NFR 15-601,
SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142

Chrání chladicí soustavu proti zamrznutí (-37°C / -35°F) a kovové součástky proti korozi.
Umožňuje výbornou výměnu tepla a tím zvyšuje účinnost chlazení.
Bod varu 135°C / 275°F (při +1.5 bar) zabraňuje přehřátí motoru.
Vynikající antikorozní a antikavitační vlastnosti si tato chladicí kapalina udržuje i během svého stárnutí.
Je slučitelná s těsněním, gumovým potrubím a plastovými komponenty. Nepění.
Obsahuje hořkou přísadu, která zabraňuje vypití. Chladicí a nemrznoucí kapaliny mají sladkou
chuť, ale jsou při požití životu nebezpečné.
DOPORUČENÍ
Pro okamžité použití, není nutno přidávat vodu.
Intervaly výměny dle doporučení výrobce.
Tato kapalina by neměla být používána na ochranu vodovodních systémů před zamrzáním.
SKLADOVÁNÍ: Chránit před světlem.
VLASTNOSTI
Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty.
Barva
Hustota při 20°C / 68°F
pH
Ochrana proti zamrznutí
Teplota varu
Rezerva zásaditosti

Vzhled
ASTM D4052
ASTM D1287
ASTM D1177
ASTM D1121

žlutá
1,075
7,9
-37°C / -35°F
135°C / 275°F (+1,5 bar)
8,0 mg KOH/g

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s nejnovějším vývojem
techniky.
Specifikace výrobku je definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky. – Vyrobeno ve Francii
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