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Veri Sayfaları

Ürün Açıklaması 
Glysantin® G64® kullanım öncesinde su ile seyreltilmesi gereken etilen glikol bazlı motor 
soğutma sıvısıdır. 

Glysantin® G64® organik asit tuzları, fosfat ve silikattan (PSi-OAT soğutma sıvısı) oluşan 
korozyon önleyici paket içerir.  

Glysantin® G64®, nitrit, amin ve borat içermez.

Özellikler 
Glysantin® G64®, motoru korozyona, aşırı ısınmaya ve donmaya karşı korur. Motorları 
etkili bir şekilde korozyona karşı korur.   

Glysantin® G64® motorları, motor bloğu, silindir kafası, radyatör, kalorifer merkezi ve su 
pompası içinde bulunan hayati öneme sahip kanallarda soğutma sisteminde akıntı ve 
korozyon kaynaklı tortu oluşumlarından yüksek sıcaklık profiliyle korur. 

Glysantin® G64®, ağır hizmet dizel motorlarını silindir gömleğinin delinmesinden korur. 
ASTM D7583 gereksinimlerini karşılar. 

Glysantin® G64® aşağıdaki soğutma standartları gereksinimlerini karşılar: 

ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, ASTM D7583, SAE J1034, ÖNORM V 
5123, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, AS 2108-2004, JIS K 2234:2006, SANS 
1251:2005, GB 29743-2013 ve BS 6580:2010.

Karışabilirlik 
Glysantin® G64®'in özel avantajları sadece Glysantin® G64® kendi başına kullanıldığında elde edilebilir. Glysantin® G64®'ün diğer motor 
soğutma sıvıları ile karıştırılması önerilmez. 

Glysantin® G64® kullanım öncesinde hacim olarak %33 ile 60 konsantrasyonda su ile karıştırılmalıdır. Su ile Glysantin® G64® karışımı için 
genel olarak 50/50 oranı tavsiye edilebilir. 

Soğutma sıvısının hazırlanması için saf su veya deiyonize su kullanılması tavsiye edilir. Çoğu durumda musluk suyu da uygun olacaktır. 

Suyun analiz değerleri aşağıdaki eşik değerleri aşamaz: 

Mobil Antifreeze Excel

Su sertliği:   0 – 3,6 mmol/l 
Klor içeriği:   maks 100 ppm 
Sülfat içeriği:  maks 100 ppm

Kimyasal doğası  
Korozyon önleyicilere sahip etilen glikol 

Görünüm   
Katı parçacık içermeyen şeffaf sıvı 

Endüstri Standartları 
Mobil Antifreeze Excel, BASF tarafından sağlanan Glysantin® G64® maddesi içerir. BASF tarafından sağlanan Glysantin® G64® 
şunlar tarafından onaylanmıştır: Volvo araçları TR-31854114-002, SAME engines, SAME-Tractors, DEUTZ-FAHR, HÜRLIMANN, 
LAMBORGHINI-Tractors, MAN Turbo & Diesel, DEUTZ DQC CC-14-Dünya genelinde. Şunlar için de uygundur: Endüstriyel kullanım, 
Madencilik ekipmanları ve Jeneratörler.

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 
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Donma koruması 

Fiziksel veri 

20°C'de Öz Kütle  1,123 – 1,126 g/cm³  DIN 51 757-4 

Kaynama noktası min 160°C   ASTM D 112

Parlama Noktası  min 120°C   DIN ISO 2592

pH değeri (%50 seyreltme)  7,5 – 8,5  ASTM D 1287 

Yedek alkalinite  8,0 – 10,0 ml  ASTM D 1121

Su içeriği  maks %5,0  DIN 51 777-1

Donma Noktası  ASTM D 1177 

50 hac. % çözelti -36°C altında  

33 hac. % çözelti -18°C altında
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Glysantin® G64® Donma Koruması

Kalite Kontrol  

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

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.

Renk 

Glysantin® G64® yeşil renkte sunulmaktadır. 

Güvenlik

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

Not

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.

Raf Ömrü 

•  Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olduğunda, 30°C maksimum saklama sıcaklığında 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.


