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Mobil Antifreeze Extended Long Life

Fichas de Dados

Propriedades

•  O Mobil Antifreeze Extended Long Life pode ser armazenado durante um período mínimo de 8 anos em recipientes por abrir, 
sem afetar a qualidade ou desempenho do produto. O produto deve ser armazenado a uma temperatura superior a -20 °C e, 
preferencialmente, à temperatura ambiente. Os períodos de exposição a temperaturas acima dos 35 °C devem ser minimizados.

•  Todas as embalagens devem ser armazenadas num 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. Os produtos não devem ser expostos ao sol quente ou a temperaturas negativas. 

•  A data de fabrico pode ser identificada através de um código com oito dígitos impresso na garrafa. AAAA.MM.DD.

Vida útil  

Líquido transparente de cor laranja fluorescente  

Cor 

Ao utilizar este produto, as informações e conselhos dados na nossa Ficha de Dados de Segurança devem ser cumpridos. Deve ser 
prestada a devida atenção às precauções necessárias para o manuseamento de químicos.

Segurança

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.

Nota

Cumpre os requisitos de desempenho dos seguintes OEM:

•  Derrames menores devem ser absorvidos com terra, areia ou granulado absorvente de 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. 

Manuseamento 

O Concentrado Mobil Antifreeze Extended Long Life está disponível em embalagens de 20, 208 e 1000 l.

  

Embalagem 

Os dados listados representam os valores médios no momento da 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.

Controlo de Qualidade

O Concentrado Mobil Antifreeze Extended Long Life é um fluido à base de etilenoglicol 
que proporciona proteção sem manutenção contra o congelamento e sobreaquecimento, 
mas também contra a corrosão. A longa duração do anticongelante, geralmente durante a 
totalidade da vida útil do motor ou do veículo, é obtida através da utilização de inibidores de 
corrosão virtualmente não esgotáveis.

O Concentrado Mobil Antifreeze Extended Long Life oferece muitos benefícios ao 
construtor do motor, assim como ao utilizador:

• Vida útil prolongada ao combinar com eficácia ingredientes compatíveis
• Transferência de calor melhorada cria maior flexibilidade na construção do motor
• Reduz as reparações ao termóstato, radiador e bomba de água
• Fiabilidade sem perdas de eficiência e inibidores estáveis
• Estabilidade melhorada em água dura sem silicatos e fosfatos
• Poupe tempo e dinheiro com o líquido de arrefecimento sem manutenção
• Adequado para frotas mistas 1 líquido de arrefecimento para aplicações 

automóveis e em veículos pesados
• Ecológico ao utilizar aditivos carboxílicos

O Mobil Antifreeze Extended Long Life cumpre os requisitos das seguintes normas para 
anticongelantes: ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, NFR 15-601, FVV 
Heft R443, JIS K2234, KS M 2142, BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415b, FSD 8704, 
NATO S-759, Önorm V5123, SAE J1034, UNE 26-361-88/1.

•  ADE
•  Fendt e Valtra da AGCO
•  Aston Martin
•  Foton do BAIC Group, Q-FPT 

2313005-2013
•  EC-1, MAK e MWM 0199-99-2091/12 

da Caterpillar
•  Claas
•  CNH Industrial (MAT3624) 
•  Cummins, (série IS u N14, CES 14439 e 

CES 14063)
•  Mercedes-Benz da Daimler AG, (325.3 

e 326.3) e Detroit da Daimler AG, 
(DFS93K217)

•  Deutz, (DQC CB-14)
•  DRB-HICOM
•  Fendt
•  Fiat (9, 55523)
•  Ford, (WSS-M97B44-D) 
•  General Motors, Chevrolet, Saab,  

(B 040 1065), Saturn
•  Great Wall Motors 
•  Hitachi

•  Innio Jenbacher, (TA 1000-0200) e 
Waukesha

•  John Deere (JDM H5)
•  Isuzu
•  Irisbus, Karosa
•  Kobelco
•  Komatsu 07.892 (2009)
•  Liebherr (MD1-36-130) Mahle, Behr
•  Mazda, (MEZ MN 121 D) 
•  Mitsubishi Heavy Industry (MHI)
•  Paccar DAF, (74002) e Leyland Trucks, 

(DW03245403)
• Opel e Vauxhall da PSA (GMW 3420)
•  Renault-Nissan (41-01-0001/-  

S Type D)
•  Rolls Royce Power Systems AG
•  MTU, (MTL 5048)
•  Rolls Royce Power Systems AG Bergen 

Engines, (2.13.01)
•  Suzuki Santana Motors
•  Tata Motors Jaguar, (CMR 8229 e 

STJLR 651.5003), Tata Motors (Land 
Rover e STJLR 651.5003) Tedom

•  Thermo King
•  Van Hool 
•  Volvo AB Mack, (014 GS 17009); Volvo 

AB, Volvo Penta
•  Volvo AB Renault Trucks,  

(41-01-001/- -S Type D)
•  VW Audi, (TL-774 D = G 12, TL-774 F 

= G 12+) 
•  VW MAN, (324 Typ SNF)
•  VW MAN Energy Solutions VW MAN 

(B&W AG, D36 5600)
•  VW MAN B&W A/S
•  VW Seat, (TL-774 D = G 12 e TL-774 F 

= G 12+)
•  VW Skoda (TL-774 D = G 12, TL-774 F 

= G 12+ e 61-0-0257) 
•  VW Volkswagen, (TL-774 D = G 12 e 

TL-774 F = G 12+)
•  VW Semt Pielstick
•  Volvo AB Construction and Trucks 
•  Wärtsilä SACM Diesel, (DLP799861 e 

32-9011)
•  Yanmar
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Testes de frota 

Com uma fórmula baseada na tecnologia patenteada de aditivos alifáticos sem silicatos, o Concentrado Mobil Antifreeze Extended 
Long Life proporciona proteção de longa duração contra a corrosão para todos os metais do motor, incluindo alumínio e ligas ferrosas. 
Durante exaustivos testes de frota, a combinação sinergética dos monocarboxilatos e dicarboxilatos, presentes neste líquido de 
arrefecimento, demonstrou ser capaz de proporcionar proteção durante, pelo menos, 650 000 km (aproximadamente 8000 horas) em 
aplicações em camiões e autocarros, 250 000 km (aproximadamente 2000 horas) para automóveis de passageiros ou 32 000 horas (ou 
6 anos) para motores estacionários. Recomenda-se que se proceda à troca do líquido de arrefecimento a cada cinco anos, ou quando 
quilometragens ou tempos de funcionamento elevados são atingidos, o que acontecer primeiro. O Concentrado Mobil Antifreeze 
Extended Long Life proporciona proteção de longa duração contra todas as formas de corrosão devido à utilização de inibidores de 
corrosão orgânicos patenteados e otimizados. É fornecida uma excelente e duradoura proteção contra a corrosão a altas temperaturas 
para as superfícies de transferência de calor em alumínio contidas nos motores modernos. O conjunto de inibidores do Concentrado 
Mobil Antifreeze Extended Long Life oferece uma excelente proteção contra a cavitação, ainda que sem utilizar aditivos suplementares 
para líquido de arrefecimento com nitritos ou com fórmula à base de nitritos (SCA).

Miscibilidade 

O Concentrado Mobil Antifreeze Extended Long Life - misturado com a quantidade adequada de água - é utilizado como um fluido 
de transferência de calor e de arrefecimento em motores de combustão. O calor excessivo é transferido através do fluido do radiador 
onde a mistura é arrefecida pelo fluxo de ar. O Mobil Antifreeze Extended Long Life é compatível com a maioria dos outros líquidos de 
arrefecimento com fórmula à base de etilenoglicol. No entanto, é recomendada a utilização exclusiva de Concentrado Mobil Antifreeze 
Extended Long Life para uma proteção contra a corrosão e controlo da acumulação de sedimentos ideais. Para um ótimo desempenho, 
recomendamos a utilização de água destilada ou desionizada para a preparação de diluições prontas a utilizar.

Natureza química

Etilenoglicol com inibidores de corrosão orgânicos. 

Aparência

Líquido claro

Teste de Corrosão em Vidro 

Teste de Corrosão de Transferência de Calor

Teste de corrosão a altas temperaturas MTU modificado (2000 W)

Testes de corrosão em vidro ASTM D1384

Latão Cobre Solda Aço Ferro fundido Alumínio

duração do teste, horas 48 69 116 248 69 116

Líquido de arrefecimento 
de referência 3

hot coupon -30,0 -13,1 4,3 -18,2 284,2 -

top coupon -20,0 1,6 5,7 6,2 152,2 -

Mobil XLC -0,2 -2,1 -0,5 20,2 24,6 35,1

hot coupon

top coupon 3,4 0,1 1,9 20,1 42,1 18,5
2 Perda de peso APÓS a limpeza química de acordo com o procedimento MTU (abreviado). O ganho de peso é indicado por um sinal de -.  

3 O líquido de arrefecimento de referência é convencional, de alta qualidade e com uma fórmula à base de silicatos

Ponto de congelamento ASTMD 1177

50% Vol. Solution below -36°C

33% Vol. Solution below -18°C

Propriedades químicas e físicas

Proteção contra o congelamento

Mobil Antifreeze 
Extended Long Life

Requisitos da 
ASTM 3306

 
método

Etilenoglicol 93% w/w glicol Base

Outros glicóis 0,5% máx. 5% w/w máx.

Conteúdo de inibidores 5% w/w

Conteúdo de água 5% w/w máx. 5% w/w máx. ASTM D1123

Conteúdo de cinza 1,1% w/w padrão 5% w/w máx. ASTM D1119

Nitritos, aminas, 
fosfatos, boratos e 
silicatos

Zero

Gravidade específica, 
15 °C

1,116 padrão 1,110 a 1,145 ASTM D5931

Gravidade específica, 
20 °C

1,113 padrão ASTM D5931

Ponto de ebulição em 
equilíbrio

180 °C padrão > 163 °C ASTM D1120

Alcalinidade inversa 
(pH 5,5)

6,2 padrão Relatório ASTM D1121

pH, 20 °C 8,6 padrão ASTM D1287

Índice de refração, 20 °C 1,430 padrão ASTM D1218

Testes de corrosão em vidro ASTM D1384

Latão Cobre Solda Aço Ferro fundido Alumínio

ASTM D3306 (máx.) 10 10 30 10 10 30

Mobil Antifreeze 
Extended Long Life

1,6 1,9 0,1 -0,5 -1,4 4,6

1 Perda de peso APÓS a limpeza química de acordo com o procedimento ASTM. O ganho de peso é indicado por um sinal de -.

Teste de rejeição de calor para alumínio ASTM D4340, 25%

Perda de peso em mg/cm²/semana 
1

ASTM D3306 (máx.)

Mobil Antifreeze Extended Long Life < 0,2 1,0

1 Perda de peso APÓS a limpeza química de acordo com o procedimento ASTM. O ganho de peso é indicado por um sinal de -.
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