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Datablade

Produktbeskrivelse 
Glysantin® G64® er et motorkølevæskekoncentrat baseret på ethylenglykol, som skal 
fortyndes med vand før brug. 

Glysantin® G64® indeholder en korrosionsinhibitorpakke baseret på salte af organiske 
tilsætningsstoffer og silikat (Si-OAT kølevæske).  

Glysantin® G64® er fri for nitritter, aminer og borater.

Egenskaber 
Glysantin® G64® beskytter motorer mod korrosion, overophedning og frostskader. Det 
beskytter effektivt motorer mod korrosion.   

Glysantin® G64® beskytter motorer med en forhøjet temperaturprofil mod aflejringer af 
fortyndingsmiddel i kølesystemet med dets vitale kølekanaler i motorblok og topstykke, 
radiatoren, vandpumpen og varmeapparatet. 

Glysantin® G64® beskytter kraftige dieselmotorer mod grubetæringer i 
cylinderforingerne. Det opfylder kravene i ASTM D7583. 

Glysantin® G64® opfylder kravene i følgende kølevæskestandarder: 

ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, ASTM D7583, SAE J1034, ÖNORM V 
5123, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, AS 2108-2004, JIS K 2234:2006, SANS 
1251:2005, GB 29743-2013 og BS 6580:2010.

Blandbarhed 
Da de særlige fordele af Glysantin® G64® kun opnås, når Glysantin® G64® bruges alene. Blanding af Glysantin® G64® med andre 
motorkølemidler frarådes. 

Glysantin® G64® bør blandes med vand i en koncentration mellem 33 % og 60 % efter volumen, inden det påfyldes. Brug af et forhold 
på 50/50 til blanding af vand og Glysantin® G64® kan anbefales generelt. 

Det anbefales at bruge destilleret eller afioniseret vand til fremstilling af kølevæsken. I de fleste tilfælde er postevand også egnet. 

Analyseværdier for vandet må ikke overstige følgende grænseværdier: 

Mobil Antifreeze Excel

Vandets hårdhed:   0 – 3,6 mmol/l 
Chloridindhold:   maks. 100 ppm 
Sulfatindhold:  maks. 100 ppm

Kemisk karakter  
Ethylenglykol med korrosionsinhibitorer 

Udseende  
Klar væske uden faste forureningsstoffer 

Industristandarder 
Mobil Antifreeze Excel indeholder Glysantin® G64® fra BASF. Glysantin® G64® fra BASF er godkendt af: Volvo biler TR-31854114-002, 
SAME motorer, SAME-traktorer, DEUTZ-FAHR, HÜRLIMANN, LAMBORGHINI-traktorer, MAN Turbo & Diesel, DEUTZ DQC CC-14-
Worldwide. Også egnet til: Industrielle fromål, mineudstyr og generatorer.

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 
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Frostbeskyttelse 

Fysiske data 

Massefylde ved 20 °C  1,123 – 1,126 g/cm³  DIN 51 757-4 

Kogepunkt min. 160°C   ASTM D 112

Flammepunkt  min. 120°C   DIN ISO 2592

pH-værdi (50% fortynding)  7,5 – 8,5  ASTM D 1287 

Reservealkalinitet  8,0 – 10,0 ml  ASTM D 1121

Vandindhold  maks. 5,0 %  DIN 51 777-1

Frysepunkt  ASTM D 1177 

50 vol% opløsning under -36 °C  

33 vol% opløsning under -18 °C
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Frostbeskyttelse af Glysantin® G64®

Kvalitetskontrol  

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 specificerede data. Specificerede produktdata udgives 
som en separat produktspecifikation. 

Håndtering 

•   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.

Farve 

Glysantin® G64® fås som grøn. 

Sikkerhed

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

Bemærk

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.

Holdbarhed ved opbevaring 

•  5 år fra produktionsdato i tæt tillukket original emballage 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.


