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Propriedades 

O Mobil Coolant Long Life Pré-diluído é um líquido de arrefecimento de motor com uma fórmula à base de monoetilenoglicol 
e tecnologia de aditivos orgânicos. Este produto não contém nitritos, aminas, fosfatos, boratos, silicatos nem outros aditivos minerais.

O Mobil Coolant Long Life Pré-diluído é adequado para motores a gasolina e diesel, proporcionando as seguintes vantagens:

• Vida útil prolongada, permitindo manutenções menos frequentes graças aos inibidores de corrosão que possuem taxas 
de perda de eficiência muito baixas.

• Características térmicas que possibilitam o arrefecimento do motor sem ebulição.

• Eliminação dos problemas de depósitos causados pela utilização de água dura.

• Eliminação de abrasivos sólidos, proporcionando uma melhor proteção das juntas da bomba de água.

• Proteção anticorrosão melhorada de todos os metais e ligas utilizados nos sistemas de arrefecimento de veículos modernos, 
especialmente alumínio. 

• Proteção contra congelamento.

• Excelentes propriedades contra a formação de espuma.

• Cumpre a maior parte das Normas Europeias e Internacionais.

Com base em Líquido de Arrefecimento Concentrado este produto está em conformidade com as normas BS-6580-2010; 
ASTM D3306, ASTM D4985; SAE J1034; AFNOR NF R15-601 (à exceção da alcalinidade inversa); FFV Heft R443;  
CUNA NC 956-16; UNE 26361-88; JIS K 2234; NATO S 759.

Recomendado para aplicações que requerem: 
AUDI/SEAT/SKODA/VW (TL774D); FORD (WSS-M97B44-D); MB 326.3; 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.

O Mobil Coolant Long Life Pré-diluído é um líquido de arrefecimento de longa duração que deve ser substituído a cada cinco 
anos ou 250 000 km no caso de veículos de passageiros ou a cada 1 000 000 km no caso de camiões e veículos comerciais. 
Aquando da substituição do líquido de arrefecimento, deverão ser seguidas as recomendações dos Fabricantes de Equipamentos 
Originais (OEM).

www.mobil-ancillaries.com

Termos e Condições: © 2020. Moove Lubricants Limited - 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 Limited e 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 Limited.
Instalação de fabrico Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 
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Dados Físicos

Densidade a 20 °C 1072 g/cm3 ASTM D 4052

Proteção contra o congelamento

O Mobil Coolant Long Life Pré-diluído é um produto pré-diluído que não requer diluição antes da utilização. 

Ponto de congelamento -36 °C ASTM D 1177

Miscibilidade

O Mobil Coolant Long Life Pré-diluído deverá apenas ser utilizado de forma exclusiva. Não é recomendada a mistura de diferentes 
tipos de líquidos de arrefecimento, anticongelantes ou produtos de outros fabricantes. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade 
do produto, consulte o manual do veículo. É também recomendado que os sistemas sejam esvaziados e lavados antes de voltarem 
a ser carregados com Mobil Coolant Long Life Pré-diluído. Caso contrário, o desempenho e a longevidade do produto poderão 
ser significativamente reduzidos.

Embalagem

O Mobil Coolant Long Life Pré-diluído está disponível em formato de 20 L, 208 L e 1000 L.

Cor/Aparência

Líquido vermelho brilhante e translúcido.

Manuseamento

• Derrames menores devem ser absorvidos com terra, areia ou grânulos absorventes para óleo. O local do derrame deve então 
ser lavado com água com sabão e seco.

• Lave imediatamente qualquer derrame sobre a pintura.

• Evite o contacto com equipamento galvanizado ao armazenar ou dosear este produto, dado que tal vai provocar uma reação 
corrosiva e contaminar o produto. 

• A eliminação de líquido de arrefecimento usado ou novo deve ser efetuada de acordo com a legislação local e nacional. 
Consulte a ficha de dados de segurança do material para mais informações.

Estabilidade durante armazenamento

• O Mobil Coolant Long Life Pré-diluído apresenta uma vida útil de cinco anos quando armazenado em recipientes herméticos 
a uma temperatura máxima de 30 °C. 

• Deverão ser evitados períodos de exposição a temperaturas extremas. 

• Todas as embalagens devem ser armazenadas em local protegido. Quando o armazenamento fora de um local protegido 
for inevitável, os bidões devem ser colocados na horizontal para evitar a possível entrada de água ou qualquer dano 
às marcações do bidão. 

• A data de fabrico pode ser identificada através de um código com oito dígitos impresso no produto. AAAA.MM.DD.

Controlo de Qualidade

Os dados acima listados representam os valores médios no momento de publicação desta Ficha de Dados. Estes destinam-se 
a ser utilizados como um guia e não podem ser considerados dados especificados. Os dados de produto especificados são 
emitidos como uma especificação de produto em separado.

Segurança

Tal como acontece com todos os produtos químicos, o conhecimento e controlo de quaisquer potenciais perigos é de extrema 
importância. Consulte a ficha de dados de segurança do material disponibilizada que detalha os perigos associados a este produto. 

Nota 
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 alterados 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.
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