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

www.mobil-ancillaries.com

Eigenschappen
Mobil Antifreeze Advanced MPG is een speciale vloeistof bestaande uit propyleenglycol 
en remmers voor gebruik in HVAC-systemen (verwarming, ventilatie, airconditioning), 
industriële warmteoverdrachtssystemen en koeling- en vriessystemen in de 
voedingsmiddelenindustrie.

Mobil Antifreeze  
MPG Concentraat

Gegevensbladen

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

Mobil Antifreeze MPG is geregistreerd in het NSF-registratieprogramma voor niet-
voedingscomponenten onder categoriecode HT1 - Heat Transfer Fluids Incidental Food 
Contact. NSF-registratienummer (HT1) 159500.

Het wordt ten zeerste aangeraden om in gebieden met hard water Mobil Antifreeze MPG te verdunnen met 
gedemineraliseerd of gedeïoniseerd water, aangezien in het water opgeloste mineralen kunnen reageren met de remmers en 
vervolgens kunnen bezinken in de oplossing.

Mengbaarheid

Mobil Antifreeze MPG is leverbaar in verpakkingen van 20, 215 en 1000 liter.

Verpakking

Mobil Antifreeze MPG heeft een opslagduur van 2 jaar indien opgeslagen in de originele gesloten, luchtdichte verpakkingen bij 
temperaturen tot 30°C. Gebruik geen gegalvaniseerde verpakkingen voor de opslag.

Opslagstabiliteit

Veiligheid moet altijd vooropstaan bij HVAC-systemen, industriële warmteoverdrachtssystemen en koeling- en vriessystemen. 
Mobil Antifreeze MPG Concentraat is gebaseerd op propyleenglycol. Deze stof staat bekend om zijn lage toxiciteit. Voor 
personen die warmteoverdrachtssystemen onderhouden, vormt deze stof geen gevaar.  Alle additieven die in Mobil Antifreeze 
MPG Concentraat worden gebruikt, zijn geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Veiligheid
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Dichtheid bij 20°C    1,048 – 1,055 g/cm³  ASTM D4052 

pH-waarde (50% verdunning) 9-10   ASTM D 1287 

Reservealkaliteit    8,5 – 12 ml  ASTM D 1121 

Wateraandeel, max.   5%    ASTM D 1123

Chemische samenstelling Uiterlijk

Fysieke gegevens

Monopropyleenglycol met corrosieremmers Kleurloos

Mobil Antifreeze MPG-oplossingen kunnen systemen tot -50°C beschermen en gebarsten leidingen, kapotte kleppen en 
spoelen en andere vorstschade door gebruik van leidingwater voorkomen.

Bij gebruik van Mobil Antifreeze MPG wordt uw systeem uitstekend beschermd tegen vorst.

Vorstbescherming
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Bescherming tegen corrosie

Mobil Antifreeze MPG met propyleenglycol en remmers beschermt uitstekend tegen corrosie. Het pakket remmers 
minimaliseert de gevolgen van corrosie door organische zuren te bufferen die zich vormen tijdens normaal gebruik van het 
systeem.

Leidingwater en glycolen zonder remmers zijn berucht om hun corrosieve werking op vele metaalsoorten. In onderstaande tabel 
ziet u welke bescherming wordt geboden door Mobil Antifreeze MPG.

(corrosiegewichtsverlies in mg/teststrook via ASTM D1384)

Metaal Leidingwater Propyleenglycol 
zonder remmers

Ethyleenglycol 
zonder remmers

Mobil Antifreeze 
MPG

Koper 49 8 6,5 4

Soldeer 137 420 345 1

Messing 13 10 8 4

Staal 700 1200 1471 1

Gietijzer 775 2430 2472 3

Aluminium 121 50 30 2

Bovenstaande tabel laat de relatieve corrosiewaarden zien van de warmteoverdrachtsvloeistof Mobil Antifreeze MPG 
vergeleken met ethyleen- en propyleenglycol zonder remmers en leidingwater en toont aan dat Mobil Antifreeze MPG 
een uitstekende bescherming tegen corrosie biedt voor bijna alle metalen die worden toegepast in HVAC- of industriële 
koelsystemen.

V.          Waarom kan geen automotive antivries worden gebruikt?

A. Automotive antivries kan voor warmteoverdrachtssystemen schadelijker zijn dan leidingwater en glycolen 
zonder remmers. Veel moderne antivriesproducten bevatten remmers op silicaatbasis die een laagje achterlaten op de 
oppervlakken van de warmteoverdrachtssystemen waardoor hun efficiency afneemt. Bovendien hebben ze de neiging 
systemen te verstoppen en de levensduur van de afdichtingen van pompen te verminderen. Daarnaast zijn de meeste 
antivriesproducten gebaseerd op ethyleenglycol dat bij inname giftig is voor mens en dier.

Systeemonderhoud

Om een optimale bescherming te garanderen tegen vorst en corrosie moet de concentratie van Mobil Antifreeze MPG in het 
warmteoverdrachtsmedium op een door de fabrikant van het systeem of de installateur bepaald niveau worden gehouden.  
Dit kan gemakkelijk worden bepaald door de soortelijke massa (of de brekingsindex) te meten. In de onderstaande tabel kan 
vervolgens de concentratie worden afgelezen:

Soortelijke massa 
20°/20°

Brekingsindex Vol.-% Mobil 
Antifreeze MPG

Vriespunt (°C)

1,025 1,3596 25 -9

1,030 1,3659 30 -12

1,035 1,3707 35 -16

1,039 1,3771 40 -20

1,043 1,3824 45 -25

1,047 1,3873 50 -31

1,050 1,3926 55 -37

1,053 1,3975 60 -45

Opmerking:  Deze cijfers dienen slechts als voorbeeld.  Uit veiligheidsoverwegingen moet u een volumepercentage gebruiken dat 
geschikt is voor een minimaal 2°C lagere temperatuur dan de verwachte laagste temperatuur.
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