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Egenskaber og ydelse 

Mobil Antifreeze Long Life koncentrat er et motorkølevæskekoncentrat (frostsikring) baseret på mono-ethylenglykol og organisk 
additivteknologi. Produktet indeholder ingen nitritter, aminer, fosfater, borater, silikater og ingen andre mineralske tilsætningsstoffer. 
Mobil Antifreeze Long Life koncentrat er egnet til både benzin- og dieselmotorer og giver følgende fordele i vandige blandinger:

• Længere levetid, hvilket giver mindre hyppig vedligeholdelse takket være korrosionshæmmerne, der har en meget lav 
nedbrydningshastighed.

• Varmeegenskaber, der tillader effektiv motorkøling uden at koge.

• Eliminering af deponeringsproblemer forårsaget af brug af hårdt vand.

• Eliminering af slibende faste partikler, hvilket giver en bedre beskyttelse af samlingerne i vandpumpen.

• Forbedret korrosionsbeskyttelse af alle metaller og legeringer der bruges i kølesystemet til moderne køretøjer, især aluminium. 

• Beskyttelse mod frost, som afhænger af den valgte koncentration.

• Fremragende anti-skumdannelsesegenskaber.

• Overholder europæiske og internationale standarder.

Dette kølervæskekoncentrat overholder BS-6580-2010; ASTM D3306, ASTM D4985; SAE J1034; AFNOR NF R15-601  
(med undtagelse af reservealkalinitet); FFV Heft R443; CUNA NC 956-16; UNE 26361-88; JIS K 2234; NATO S 759.

Anbefalet for anvendelse til: 
AUDI/SEAT/SKODA/ VW (TL774D); FORD (WSS-M97B44-D); MB 325.3; RENAULT 41-01-001; Chrysler MS 9176; Cummins 
CES 14603; FORD ESE M97B849-A & ESD M97B49-A; GM 1899 M, US 6277 & OPEL GM QL130100; John Deere H 24 B1 & C1; 
Leyland Trucks LTS 22 AF 10; Mack 014GS 17004; MAN 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600; VAG TL 774F; Volvo VCS.

Mobil Antifreeze Long Life koncentrat er en frostvæske med forlænget levetid, der skal udskiftes hvert femte år eller 
hver 250.000 km på personbiler eller hver 1.000.000 km på lastbiler og erhvervskøretøjer. Anbefalinger fra den originale 
udstyrsproducent (OEM) skal følges, når kølevæske udskiftes. 

www.mobil-ancillaries.com

Oplagringsstabilitet

• Mobil Antifreeze Long Life koncentrat har en holdbarhed på fem år ved oplagring i lufttætte beholdere ved temperaturer på 
højst 30 °C. 

• Perioder med eksponering for ekstreme temperaturer bør undgås. 

• 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. 

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

Sikkerhed

Som med alle kemiske produkter er opmærksomhed på og kontrol af potentielle farer meget vigtig. Se materialets 
sikkerhedsdatablad, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af de farer, der er forbundet med dette produkt. 

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.

Pakkeform

Mobil Antifreeze Long Life koncentrat fås i pakkestørrelserne 1 l, 5 l, 20 l, 208 l og 1000 l.

Håndtering

• Mindre spild bør tages op med olieabsorberende granulater, sand eller jord. Spildstedet skal 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 korrosionsreaktion og 
forurene produktet. 

• Bortskaffelse af brugt eller ubrugt kølevæske skal udføres i overensstemmelse med lokal og national lovgivning. Se materialets 
sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Vilkår og betingelser: © 2020. Alle rettigheder forbeholdt Moove Lubricants Limited. 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 Lubricants Limited, 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 Limited.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 
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Typiske egenskaber

Massefylde ved 20 °C 1,119 g/cm3 ASTM D 4052

pH (50 % vol. i vand) 8,2 ASTM D 1287

Frysepunkt (50 % vol. i vand) -36 °C ASTM D 1177

Kogepunkt 172 °C ASTM D 1120

Reservealkalinitet (ml HCI N/10) 6,2 ml ASTM D 1121

Vandindhold 2,8 % ASTM D 1123

Skumdannelsesegenskaber ved 88 °C ASTM D 1881

• Højde 35 ml

• Pausetid 1,5 sekunder

Dette er typiske egenskaber og udgør ikke en specifikation, for specifikationsgrænser henvises der til produktspecifikationen.

Frostbeskyttelse

Mobil Antifreeze Long Life koncentrat er et koncentreret produkt, og det skal fortyndes ved brug med vand af god kvalitet i 
overensstemmelse med bilproducentens anvisninger. For at opnå den optimale ydelse skal der anvendes destilleret eller deioniseret 
vand. Frostbeskyttelsen, der ydes ved de forskellige fortyndinger, er beskrevet i nedenstående tabel: 

Koncentration (vol. %) H20 (vol. %) Frostbeskyttelse (°C)

33 67 -18

50 50 -36

60 40 -52

 
For at give et tilfredsstillende niveau af korrosionsbeskyttelse anbefales det at bruge mindst 33 % volumen Mobil Antifreeze Long Life 
koncentrat i kølevæskeopløsningen. I overensstemmelse med de fleste bilproducenter anbefales en 50 % volumenopløsning for optimal 
ydelse. Ved koldt klima skal man bruge 60 % volumen, koncentrationer over 60 % volumen anbefales ikke og giver ingen fordel.

Frostbeskyttelse = Gennemsnitligt frysepunkt (ASTM D1177) og hældepunkt (ASTM D97)

Frostbeskyttelse ydet af blandinger af Mobil Antifreeze Long Life koncentrat og vand
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Blandbarhed

Selvom det altid anbefales at bruge deioniseret eller demineraliseret vand til fortynding af frostvæske, er Mobil Antifreeze Long 
Life koncentrat formuleret til at kunne klare forskellige vandkvaliteter og er kompatibel med hårdt vand.

Mobil Antifreeze Long Life koncentrat er fuldt blandbar med andre kølevæsker og kan blandes sikkert med dem. Da Mobil Antifreeze 
Long Life koncentrat beskæftiger en hæmmertype, der er meget forskellig fra den, der blev brugt i traditionelle mineralske kølevæsker, 
anbefales det imidlertid at aftappe og skylle kølesystemer, der indeholder dem, før de genopfyldes med fortyndet Mobil Antifreeze 
Long Life koncentrat. Undladelse af at gøre dette kan reducere produktets ydeevne og levetid betydeligt.

Korrosionsbeskyttelse

Beskyttelse mod korrosion er den vigtigste funktion af et kølevæskekoncentrat og opnås ved at inkludere en velafbalanceret pakke 
af hæmmere. I moderne motorer med den større anvendelse af aluminiumslegeringer og støbning af tyndere sektioner er det kritisk 
at undgå korrosionsproblemer.

Tabellerne nedenfor viser den effektive korrosionsbeskyttelse, der ydes, når den testes i henhold til industristandarder som ASTM 
D1384 (multimetalkorrosion i glas) og ASTM D4340 (korrosion af støbte aluminiumlegeringer under varmeafvisende forhold).

ASTM D1384  
(Glaskorrosion, mg pr. prøveemne)

Testemne Mono-ethylenglykol* Kølevæske* ASTM D3306 Grænse

Kobber 6,5 0 10

Loddemetal 345 -5 30

Messing 8 1 10

Stål 1474 1 10

Støbejern 2472 1 10

Aluminium 30 1 30

* 33 % vol. i H20 

ASTM D4340 
(Korrosion af støbte aluminiumlegeringer under varmeafvisende forhold)

Masseændring (mg/cm2/uge) ASTM D3306 Grænse

0,2 1,0

Farve / Udseende

Klar lys rød væske.

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 
om en separat produktspecifikation.

33 %  
-18 °C

50 %  
-36 °C

60 %  
-52 °C

Antifreeze Long Life koncentratAntifreeze Long Life koncentrat


