
Produktbeskrivning

Förhindrar frysning på vintern och överhettning på sommaren. Hållbar i upp till 2 år.  

Mobil Coolant – färdigblandad -36ºC
 

Datablad

Användaranvisningar

1. Späd inte – fyll på direkt i fordonets kylsystem. 

2.  Blanda inte olika sorters kylarvätska. Om du är osäker på om produkten är lämplig, se 
fordonshandboken eller www.mobil-ancillaries.com. 

3. Ta omedelbart bort spill från lackade ytor.

Hantering

•  Smärre spill bör sugas upp med oljeabsorberande granulat, sand eller jord. Därefter bör platsen för spillet 
tvättas med vatten med milt rengöringsmedel och torkas. 

• Tvätta omedelbart bort eventuellt spill från lack. 

•  Undvik kontakt med galvaniserad utrustning vid lagring eller dispensering av denna produkt, eftersom den 
utlöser korrosiv reaktion.

• BS 6580:2010; ASTM D3306 typ V; AFNOR NFR 15-601;

Mobil Coolant färdigblandad uppfyller kraven enligt följande standarder för kylmedel:

Branschstandarder

Hållbarhetstid

•  5 år från tillverkningsdatum vid förvaring i oöppnad, lufttät originalförpackning vid temperatur högst 
30 °C. 

•  Förpackningar ska förvaras övertäckta. Om utomhusförvaring inte kan undvikas ska fat läggas horisontellt 
för att undvika risk för inträngande vatten och skada på fatens märkning. Produkterna får inte utsättas för 
starkt solljus eller för frost.

• Tillverkningsdatum framgår av en åttaställig kod, tryckt på behållaren. ÅÅÅÅ.MM.DD.
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Förpackningar

Mobil Coolant färdigblandad -36°C finns i 1 l, 5 l, 20 l och 208 l.



Villkor: © 2019. Med ensamrätt för Moove Lubricants Ltd. Mobil och Mobilprodukter som omnämns i detta material är varumärken och registrerade varumärken för Exxon Mobil 
Corporation eller något av dess dotterbolag, licensierade för användning till Moove Europe, som ansvarar för detta dokument och användningen av sådana varumärken i det. 
Ingen del av detta dokument eller något varumärke får kopieras, mångfaldigas eller användas på annat sätt utan föregående godkännande.

Tillverkas av Moove Lubricants Ltd.
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com

Ovanstående data representerar genomsnittliga värden vid tiden för tryckning av detta datablad. De är inte avsedda att 
underlätta hantering och ska inte betraktas som specifika data. Angivna produktdata utges som separat produktspecifikation.

Kvalitetskontroll

Information och råd i vårt säkerhetsdatablad ska beaktas vid användning av produkten. Vidta alltid erforderliga 
säkerhetsåtgärder för hantering av kemikalier.

Säkerhet

Uppgifterna i detta dokument bygger på aktuell kunskap och erfarenhet. Eftersom många faktorer kan påverka behandling 
och användning av vår produkt, befriar dessa uppgifter inte behandlare från ansvaret att utföra egna undersökningar och 
provningar. Dessa data utgör inte heller någon garanti för vissa egenskaper eller för produktens lämplighet för något visst 
ändamål. Eventuella beskrivningar, ritningar, fotografier, data, proportioner, vikter etc. som anges häri kan komma att ändras 
utan föregående meddelande och anger inte produktens avtalade kvalitet. Det åvilar den som mottar våra produkter att 
säkerställa att eventuell äganderätt beaktas och att gällande lagstiftning efterlevs.
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