
Artikelomschrijving

Mobil Antifreeze is een geconcentreerde, high performance antivriesformule die 
moet worden verdund voor gebruik. Mobil Antifreeze Concentraat bevat mono-
ethyleenglycol en voorkomt bevriezing in de winter en oververhitting in de zomer. Biedt 
een optimale bescherming gedurende 2 jaar.

Mobil Antifreeze   
Concentraat

Gegevensbladen

Mobil Antifreeze Concentraat wordt aanbevolen voor toepassingen waarvoor de kwaliteitsnorm BS6580-2010 is vereist: Mobil 
Antifreeze Concentraat moet voor gebruik worden verdund met water. Deze antivries kan worden verdund met hard water en met 
kraanwater om het koelsysteem bij te vullen. Verdun de antivries echter niet met afvalwater van mijnbouw, zeewater, brak water, 
pekelwater of afvalwater van de industrie.

Waterspecificaties	 	

Hardheid, °dGH (mmol/l) 0 - 20 (0 - 3,6)

Hoeveelheid chloor, ppm, max. 100

Sulfaataandeel, ppm, max. 100

Mengbaarheid 
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Gebruiksaanwijzing

1.  Verdunnen met gedeïoniseerd water overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

2.  Giet in het koelsysteem van het voertuig. 

3.   Niet mengen met andere soorten antivries. Raadpleeg bij twijfel over de geschiktheid 
van het product de handleiding van het voertuig of www.mobil-ancillaries.com. 

4.  Verwijder gemorste vloeistof direct van de lak. 

Antivries Water Vorstbescherming

33% 67% -18°C

50% 50% -36°C

60% 40% -52°C

Verdunningstabel

Mobil Antifreeze Concentraat wordt aanbevolen voor toepassingen waarvoor de 
volgende industrienorm is vereist: BS6580: 2010.

Industrienormen

•   Kleine gemorste hoeveelheden moeten worden verwijderd met olieabsorberende korrels, zand of aarde. De plek waar gemorst is, 
moet vervolgens worden gewassen met een zeepoplossing en worden gedroogd.

•  Verwijder eventueel gemorste vloeistof direct van de lak.

•   Vermijd bij het opslaan of tappen van dit product contact met gegalvaniseerde apparatuur, aangezien dit zal leiden tot een 
corrosieve reactie.

Behandeling



Voorwaarden: © 2019. Alle rechten voorbehouden aan Moove Lubricants Ltd. Mobil en alle Mobil-producten die in dit materiaal genoemd worden, zijn geregistreerde merken 
van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen, waarvoor een licentie is verleend voor gebruik aan Moove Europe, welk bedrijf verantwoordelijk is voor 
dit document en voor het gebruik van handelsmerken daarin. Niets van dit document noch enig handelsmerk mag worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden 
gebruikt of toegepast zonder voorafgaande toestemming.

Geproduceerd door Moove Lubricants Ltd. 
Productielocatie Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com
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Vertrouwelijk

Mobil Antifreeze Concentraat

Kleur  Blauw

Dichtheid bij 20°C 1,125 g/cm3

Kookpunt 168°C

pH-waarde 6,2

Reservealkaliteit (M/10HCl) 21 ml

Hoeveelheid water 4,3%

Specifieke	gegevens

•  3 jaar vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de originele gesloten, luchtdichte verpakkingen bij temperaturen tot 30°C. 

•  Alle verpakkingen moeten onder een afdak worden opgeslagen. Wanneer opslag buiten onvermijdelijk is, moeten vaten 
horizontaal worden neergelegd om eventuele binnendringing van water en beschadiging van de markeringen op de vaten te 
voorkomen. Producten mogen niet worden blootgesteld aan de hete zon of vrieskou.

• De productiedatum kan worden herleid uit een 8-cijferige code op de verpakking. JJJJ.MM.DD.

Opslagduur

Mobil Antifreeze Concentraat is leverbaar in verpakkingen van 1, 5, 20 en 208 liter. 

Verpakking 

De bovenstaande gegevens representeren gemiddelde waarden op het moment van het ter perse gaan van dit gegevensblad. 
Ze	zijn	bedoeld	als	richtlijn	om	het	omgaan	te	vergemakkelijken	en	kunnen	niet	worden	beschouwd	als	specifieke	gegevens.	
Specifieke	productgegevens	worden	uitgegeven	als	een	afzonderlijke	productspecificatie.

Kwaliteitscontrole

Bij gebruik van dit product moeten de informatie en adviezen die vermeld staan op het veiligheidsinformatieblad worden 
aangehouden. Speciale aandacht moet worden besteed aan de voorschriften voor het omgaan met chemicaliën. 

Veiligheid

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Vanwege de vele factoren die de verwerking 
en	toepassing	van	ons	product	kunnen	beïnvloeden,	ontheffen	deze	gegevens	gebruikers	niet	van	het	uitvoeren	van	hun	
eigen onderzoeken en tests. Verder impliceren deze gegevens geen enkele garantie over bepaalde eigenschappen noch de 
geschiktheid van het product voor een bepaald doel. Beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten, 
enz. die hier vermeld zijn kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en maken geen deel uit van de 
overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten 
ervoor te zorgen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Opmerking


