
Produktbeskrivelse

Mobil Antifreeze er en koncentreret kølevæske med høj ydeevne, der skal fortyndes før 
brug. Mobil Antifreeze koncentrat indeholder monoetylenglykol og forhindrer frysning 
om vinteren og overophedning om sommeren. Beskytter i en periode på to år.

Mobil Antifreeze   
Koncentrat

Datablade

Mobil Antifreeze koncentrat anbefales af ExxonMobil til brug ved formål, der kræver kvalitetsstandarden BS6580-2010. Mobil Antifreeze 
koncentrat skal fortyndes med vand før brug. Den er kompatibel med hårdt vand og kan blandes med postevand, inden den fyldes i 
kølesystemet. Spildevand fra minedrift, havvand, brakvand, saltvand, industrielt spildevand skal dog undgås.

Vandspecifikationer	 	

Hårdhed, °dGH (mmol/l) 0 – 20 (0 – 3,6)

Klorindhold, ppm maks. 100

Sulfatindhold, ppm maks. 100

Blandbarhed 

Fortroligt
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Brugsvejledning

1.		 	Fortynd	med	afioniseret	vand	i	overensstemmelse	med	anvisningerne	fra	køretøjets	
producent.

2.  Hældes på køretøjets kølesystem. 

3.   Bland ikke forskellige typer frostvæske. Ved tvivl om produktets egnethed henvises til 
bilens instruktionsbog eller www.mobil-ancillaries.com. 

4.  Fjern straks spildt væske fra lakken. 

Frostvæske Vand Frostbeskyttelse

33% 67% -18°C

50% 50% -36°C

60% 40% -52 °C

Fortyndingstabel

Mobil Antifreeze koncentrat anbefales af ExxonMobil til brug ved formål, der kræver 
følgende	branchespecifikationer:	BS6580:	2010.

Industristandarder

•   Mindre spild bør tages op med olieabsorberende granulater, sand eller jord. Spilstedet bør derefter vaskes med sæbevand og tørres.

•  Vask straks spildt væske af lakken.

•  Undgå kontakt med galvaniseret udstyr ved opbevaring eller brug af dette produkt, da det vil starte en korrosion.

Håndtering



Vilkår	og	betingelser:	© 2019. Alle rettigheder forbeholdt Moove Lubricants Ltd. Mobil og Mobil-produkter, der er nævnt i dette materiale, er registrerede varemærker tilhørende 
Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber licenseret til brug ved Moove Europe, som er ansvarlig for dette dokument og brugen af sådanne varemærker i det. Ingen 
del af dette dokument eller noget varemærke må kopieres, reproduceres eller bruges eller anvendes på anden vis uden forudgående samtykke.

Fremstillet af Moove Lubricants Ltd.. 
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com
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Fortroligt

Mobil Antifreeze - koncentrat

Farve  Blå

Massefylde ved 20 °C 1,125 g/cm3

Kogepunkt 168 °C

pH-værdi 6,2

Reserve-alkalinitet (M/10HCl) 21 ml

Vandindhold 4,3%

Typiske inspektionsdata

•  3 år fra produktionsdato ved opbevaring i de lufttætte beholdere med original lukning ved temperaturer på højst 30 °C. 

•  Alle pakker skal opbevares overdækket. Hvor opbevaring i det fri ikke kan undgås, skal tromlerne lægges vandret for at undgå 
risikoen for vandindtrængning og skader på mærkningen af tromlerne. Produkterne må ikke udsættes for hård solvarme eller 
frost.

• Produktionsdatoen	kan	identificeres	ved	hjælp	af	en	ottecifret	kode,	der	er	trykt	på	flasken.	ÅÅÅÅ.MM.DD.

Holdbarhed ved opbevaring

Mobil Antifreeze koncentrat fås i 1 l, 5 l, 20 l og 208 l. 

Pakkeform 

Dataene ovenfor repræsenterer gennemsnitsværdier på tidspunktet for trykningen af dette datablad. De er beregnet som 
vejledning	for	at	gøre	håndteringen	lettere	og	kan	ikke	betragtes	som	specifikke	data.	Specificerede	produktdata	udgives	om	en	
separat	produktspecifikation.

Kvalitetskontrol

Når dette produkt bruges, skal der tages hensyn til oplysningerne og rådene i vores sikkerhedsdatablad. Vær også opmærksom 
på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af kemikalier. 

Sikkerhed

Dataene i denne publikation er baseret på vores aktuelle viden og erfaring. I lyset af de mange faktorer, som kan påvirke 
behandlingen og anvendelsen af vores produkt, fritager disse data ikke behandlere fra at udføre deres egne undersøgelser 
og tests, og disse data udgør ikke en underforstået garanti for bestemte egenskaber eller produktets egnethed til et bestemt 
formål. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, data, proportioner, vægte osv. i denne publikation kan ændres uden forudgående 
varsel og repræsenterer ikke produktets aftalte kontraktmæssige kvalitet. Modtageren af vores produkter er ansvarlig for at 
sikre, at alle ejendomsrettigheder og eksisterende love og lovgivning overholdes.

Bemærk


