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Termos e Condições: © 2019. Moove Lubricants Ltd - Todos os direitos reservados. A Mobil e os produtos Mobil aqui designados são marcas registadas e marcas comerciais da 
Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias, licenciadas para utilização da Moove Lubricants Ltd que são responsáveis por este documento e pela utilização de tais 
marcas comerciais no seu conteúdo. Não é permitido copiar, reproduzir ou, de qualquer outra forma, utilizar ou aplicar, sem autorização prévia, qualquer parte deste documento 
ou qualquer marca comercial.

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

www.mobil-ancillaries.com

Propriedades

O Mobil Antifreeze Advanced MPG é um fluido especializado de propilenoglicol inibido 
para utilização em sistemas HVAC (aquecimento, ventilação, ar condicionado), sistemas 
industriais de transferência de calor e sistemas de arrefecimento e congelamento na 
indústria alimentar.

Concentrado Mobil  
Antifreeze MPG

Fichas de Dados

Os dados contidos nesta publicação são baseados na nossa atual experiência e conhecimento. Tendo em conta os diversos 
fatores que podem afetar o processamento e aplicação do nosso produto, estes dados não exoneram os processadores 
de efetuar as suas próprias análises e testes; nem estes dados implicam qualquer garantia de certas propriedades, nem de 
adequabilidade do produto para um propósito específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, 
pesos, etc. aqui indicados podem ser alteradas sem aviso prévio e não constituem um acordo contratual relativo à qualidade 
do produto. É da responsabilidade do destinatário dos nossos produtos, garantir que quaisquer direitos proprietários, leis e 
legislações são cumpridos.

Nota

O Mobil Antifreeze MPG está registado no programa de registo de compostos não 
alimentares da NSF, com o código de categoria HT1 – Fluido de transferência de calor 
para contacto acidental com alimentos. Número de Registo NSF (HT1) 159500.

É vivamente recomendado que em áreas de água dura, o Mobil Antifreeze MPG seja diluído com água destilada ou 
desmineralizada, dado que os minerais dissolvidos na água podem reagir com os inibidores e precipitados fora da solução.

Miscibilidade

O Mobil Antifreeze MPG está disponível em 20 L, 215 L e 1000 L.

Embalagem

O Mobil Antifreeze MPG tem uma vida útil normal de 2 anos quando armazenado nos recipientes originais, hermeticamente 
selados a uma temperatura máxima de 30 °C. Não utilize recipientes galvanizados para armazenamento.

Estabilidade durante armazenamento

A segurança deve ser a prioridade para sistemas HVAC, sistemas industriais de transferência de calor e fábricas de 
arrefecimento e refrigeração. O propilenoglicol no qual o Concentrado Mobil Antifreeze MPG é baseado é reconhecido 
pela sua baixa toxidade e pode ser manuseado em segurança pelos indivíduos que efetuam a manutenção aos sistemas 
de transferência de calor.  Todos os aditivos utilizados no Concentrado Mobil Antifreeze MPG são materiais de qualidade 
alimentar.

Segurança



ConfidencialConfidencial

B
R

A
44

93

PTPT

Densidade 20 °C   1,048 – 1,055 g/cm³   ASTM D4052 

Valor de pH a 50%   9-10    ASTM D 1287 

Alcalinidade inversa  8,5 – 12 ml   ASTM D 1121 

Conteúdo máx. de água  5%     ASTM D 1123

Natureza química Aparência

Dados físicos

Mono propilenoglicol com inibidores de corrosão Incolor

As soluções Mobil Antifreeze MPG podem proteger sistemas até uma temperatura de -50 °C, evitando que tubos estalem, 
válvulas e bobinas se partam, assim como outros danos provocados por congelação e associados à utilização de água da torneira.

Adicionar Mobil Antifreeze MPG dá ao seu sistema uma proteção superior contra o congelamento.

Proteção contra o congelamento
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Proteção contra a corrosão

Mobil Antifreeze MPG, o Propilenoglicol Inibido proporciona uma proteção superior contra a corrosão. O seu pacote de inibidor 
minimiza os efeitos da corrosão impedindo os ácidos orgânicos que se formam durante a operação normal do sistema.

A água da torneira e os glicóis não inibidos são notórios pela sua ação corrosiva em muitos metais – a tabela abaixo mostra a 
proteção oferecida pelo Mobil Antifreeze MPG.

(Perda de peso por corrosão em mg/cupão de corrosão através de ASTM D1384)

Metal Água da torneira Propilenoglicol não 
inibido

Etilenoglicol não 
inibido

Mobil Antifreeze 
MPG

Cobre 49 8 6,5 4

Solda 137 420 345 1

Latão 13 10 8 4

Aço 700 1200 1471 1

Ferro fundido 775 2430 2472 3

Alumínio 121 50 30 2

A tabela mostra as taxas de corrosão relativas ao fluido de transferência de calor Mobil Antifreeze MPG comparadas com 
etilenoglicol e propilenoglicol não inibido e água da torneira e demonstra que o Mobil Antifreeze MPG proporciona um 
nível elevado de proteção contra a corrosão para quase todas as construções em metal utilizadas em HVAC ou sistemas de 
refrigeração industrial.

P.          Porque não utilizar anticongelante de automóvel?

R. O anticongelante de automóvel pode ser pior para os sistemas de transferência de calor que água da torneira 
e glicóis não inibidos. Muitos anticongelantes modernos contêm inibidores de silicato que revestem as superfícies dos 
permutadores de calor reduzindo a eficiência dos mesmos e têm tendência para se transformar em gel, o que pode provocar 
incrustações nos sistemas e reduzir a vida útil dos vedantes da bomba. Adicionalmente, a maioria dos anticongelantes são à 
base de etilenoglicol cuja ingestão é tóxica para humanos e animais.

Manutenção de sistema

Para garantir a proteção ideal contra o congelamento e a corrosão, o nível de concentração do Mobil Antifreeze MPG no 
meio de transferência de calor deve ser mantido no nível especificado pelo instalador ou fabricante de sistema.  Isto pode ser 
determinado facilmente verificando a gravidade específica (ou índice de refração) e leitura da concentração a partir da tabela 
abaixo:

Gravidade 
específica 20°/20°

Índice de refração % por vol de Mobil 
Antifreeze MPG

Ponto de 
congelamento °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

Nota:  Este números são apenas exemplos.  Para um fator de segurança, deve utilizar uma percentagem de volume apropriada 
para uma temperatura de pelo menos 2 °C mais baixa do que a temperatura mais baixa esperada.

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

-0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °
C

% por vol de Mobil Antifreeze MPG necessária para proteção contra congelamento/rebentamento

% por vol de Mobil Antifreeze MPG necessária 
para proteção contra congelamento

% por vol de Mobil Antifreeze MPG necessária 
para proteção contra rebentamento


