
Ürün Açıklaması

Kışın donmanın ve yazın aşırı ısınmanın önlenmesine yardım eder. Tipik kullanım ömrü 2 
yıla kadardır.  

Mobil Coolant – Hazır Karışım -36°C

Veri Sayfaları

Kullanma talimatları

1. Seyreltmeyin - doğrudan aracın soğutma sistemine boşaltın. 

2.  Farklı tiplerde antifrizler ile karıştırmayın. Ürünün uygunluğu hakkında sorularınız 
varsa, aracın el kitabına veya www.mobil-ancillaries.com adresine bakın. 

3. Aracın boyasına sıçrarsa hemen silin.

Kullanım

•  Ufak dökülmeler, yağ emici tanecikler, kum veya toprak ile soğrulmalıdır. Sızıntı alanı, daha sonra sabunlu su 
ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır. 

• Boyanın üzerine dökülenlerin tümünü hemen silin. 

•  Bu ürünü depolarken veya dağıtırken galvanizli ekipmanla temastan kaçının, bu aşındırıcı bir reaksiyona 
neden olur.

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

Mobil Coolant Hazır Karışım aşağıdaki soğutma standartlarına uyum gösterir:

Endüstri Standartları

Raf Ömrü

• Hava geçirmez kaplarda maksimum 30°C'de depolandığında üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. 

•  Tüm paketler kapalı şekilde depolanmalıdır. Dışarı depolamak zorunlu ise, bidonlar yatay şekilde yatırılarak 
olası su kaçması ve bidon yazılarının hasar görmesi önlenmelidir. Ürünler sıcak güneş ya da dondurucu 
şartlara maruz kalmamalıdır.

• Üretim tarihi için şişenin üzerine basılmış olan sekiz rakamlı koda bakınız. YYYY.AA.GG.
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Ambalaj

Mobil Coolant Hazır Karışım -36°C, 1 L, 5 L, 20 L ve 208 L olarak mevcuttur.



Şartlar ve Koşullar: © 2019. Tüm hakları Moove Lubricants Ltd'ye aittir. Bu materyal içinde yer alan Mobil ve Mobil ürünleri Exxon Mobil Corporation veya iştiraklerinden birine aittir 
ve bu dokümandan içindeki markların ve ticari markaların kullanımından sorumlu Moove Europe'a lisanslanmıştır. Bu dokümanın veya herhangi bir ticari markanın önceden izin 
alınmadan kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanılması ya da uygulanması yasaktır.

Moove Lubricants Ltd tarafından üretilmiştir.
Faaliyet Tesisi Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

www.mobil-ancillaries.com

Yukarıdaki listelenen veri bu Veri Sayfasının basıma gönderildiği zamandaki ortalama değerleri temsil etmektedir. Kullanımı 
kolaylaştırmak için kılavuz olarak hazırlanmışlardır ve spesifik veri olarak kabul edilemezler. Belirtilmiş ürün verileri ayrı ürün teknik 
özellikleri olarak yayınlanır.

Kalite Kontrol

Bu ürün kullanılırken, Güvenlik Veri Sayfamızda verilen bilgi ve tavsiyelere uyulmalıdır. Kimyasalların kullanımına ilişkin gerekli 
uyarılara da dikkat edilmelidir.

Güvenlik

Bu yayında yer alan veriler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünümüzün işlenmesini ve uygulanmasını 
etkileyebilecek bir çok faktörden dolayı, bu veriler işleyicilerin kendi araştırmalarını ve testlerini gerçekleştirmelerinin yerini 
almaz; aynı şekilde bu veriler belirli özelliklerin sağlanmasını ya da ürünün belli bir amaca uygunluğunu da garanti etmez. 
Burada verilen tüm açıklamalar, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vs. önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve bunlar ürünün 
mutabık kalınmış sözleşmeyle ilgili kalitesini oluşturmaz. Her tür fikri mülkiyet hakkına, mevcut yasalara ve yönetmeliklere 
uymak ürünlerimizi alanların sorumluluğudur.
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