Mobil Antifreeze – Konsentrat

Datablader
Mobil Antifreeze
Konsentrat
Artikkelbetegnelse
Mobil Antifreeze er en høyytelses konsentrert frostvæske, som må fortynnes før bruk.
Mobil Antifreeze-konsentrat inneholder monoetylenglykol, og bidrar til å hindre tilfrysing
om vinteren og overoppheting om sommeren. Beskytter over en 2-års periode.

Bruksinstruksjoner
1.

Tynnes ut med de-ionisert vann i henhold til bilprodusentens instruksjoner.

2.

Hell over i kjøretøyets kjølesystem.

3. 	Ikke bland ulike typer frostvæske. Hvis du er i tvil om produktets egnethet, se bilens
instruksjonsbok eller www.mobil-ancillaries.com.
4.

Fjern umiddelbart søl fra lakken.

Industristandarder
Mobil Antifreeze-konsentrat anbefales for bruk i applikasjoner som krever samsvar med
følgende industrispesifikasjon: BS6580: 2010.

Håndtering
• 	Mindre utslipp bør tas opp med oljeabsorberende granulat, sand eller skitt. Utslippsstedet bør deretter vaskes med såpevann og
tørkes.
•

Vask umiddelbart av eventuelt søl på lakken.

• 	Unngå kontakt med galvanisert utstyr ved oppbevaring eller dispensering av dette produktet, da dette vil forårsake en korroderende
reaksjon.

Blandbarhet
Mobil Antifreeze-konsentrat anbefales for bruk i applikasjoner som krever samsvar med BS6580-2010-kvalitetsstandarden. Mobil
Antifreeze-konsentrat må tynnes ut med vann før bruk. Det er kompatibelt med hardt vann, og kan blandes med vann fra kranen før
fylling i kjølesystemet. Men, avfall fra gruvedrift, sjøvann, brakkvann, saltvann og industrielt avløpsvann må unngås.
Vannspesifikasjoner
Hardhet, °dGH (mmol/l)

0–20 (0–3,6)

Kloridinnhold, ppm maks

100

Sulfatinnhold, ppm maks

100

Fortynningstabell
Frostvæske

Vann

33 %

67 %

-18 °C

50 %

50 %

-36 °C

60 %

40 %

-52 °C

Konfidensielt

Frostbeskyttelse

Mobil Antifreeze – Konsentrat

Vanlige inspeksjonsdata
Mobil Antifreeze-konsentrat
Farge

Blå

Tetthet ved 20 °C

1,125 g/cm3

Kokepunkt

168 °C

pH-verdi

6,2

Reservealkalinitet (M/10HCl)

21 ml

Vanninnhold

4,3 %

Holdbarhet
•

3 år fra produksjonsdato når den lagres i opprinnelig lukkede, lufttette beholdere ved temperaturer på maks. 30 °C.

•

 lle pakker bør lagres under tak hvis det er mulig. Når lagring utendørs er uunngåelig, bør tønnene legges horisontalt for å
A
unngå mulig innsiv av vann og skade på tønnemerkingene. Produktene skal ikke eksponeres for sol eller frosttilstander.

•

Produksjonsdato kan identifiseres med en kode på åtte tall trykket på flasken. ÅÅÅÅ.MM.DD.

Emballasje
Mobil Antifreeze-konsentrat er tilgjengelig i 1 L, 5 L, 20 L og 208 L.

Kvalitetskontroll
Ovennevnte data representerer gjennomsnittsverdiene ved utskrift av dette databladet. De er tiltenkt som en veiledning for å lette
håndtering og kan ikke betraktes som spesifikke data. Spesifiserte produktdata er utstedt som en separat produktspesifikasjon.

Sikkerhet
Ved bruk av dette produktet skal informasjonen og rådene gitt i sikkerhetsdatabladet vårt overholdes. Det må også tas hensyn til
forholdsregler som er nødvendige for å håndtere kjemikalier.

Merk
Dataene i denne publikasjonen er basert på den nåværende kunnskapen og erfaringen vår. I lys av de mange faktorene som kan
påvirke behandlingen og bruken av produktet, fratar disse dataene ikke behandlerne ansvaret med å utføre egne undersøkelser
og tester; disse dataene attpåtil hverken antyder eller garanterer visse egenskaper, og heller ikke når det gjelder produktets
egnethet for et bestemt formål. Eventuelle beskrivelser, tegninger, fotografier, data, proporsjoner, vekter etc. som er oppgitt heri,
kan endres uten forutgående varsel og utgjør ikke den avtalte kontraktskvaliteten av produktet. Det er ansvaret til mottakeren av
produktene våre å sikre at alle proprietære rettigheter og eksisterende lover og forskrifter overholdes.

Vilkår og betingelser: © 2019. Alle rettigheter forbeholdes Moove Lubricants Ltd. Mobil og Mobils produkter nevnt i dette materialet er registrerte varemerker tilhørende Exxon
Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper, og er lisensiert for bruk til Moove Europe som er ansvarlig for dette dokumentet og bruken av slike varemerker i det. Ingen del av
dette dokumentet eller noe varemerke er tillatt å kopieres, reproduseres eller brukes på annen måte eller brukes uten samtykke.
Produsert av Moove Lubricants Ltd.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX. Tlf.: +44 (0) 1474 564 311
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