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Özellikler 

Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım, mono etilen glikol ve organik katkı teknolojisine dayanan bir motor soğutma sıvısıdır.  
Bu ürün nitrit, amin, fosfat, borat, silikat ve diğer mineral katkı maddeleri içermez.

Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım hem benzinli hem de dizel motorlar için uygundur ve aşağıdaki avantajlara sahiptir:

• Çok düşük azalma oranına sahip olan korozyon önleyiciler sayesinde daha az bakıma ihtiyaç duyulması ve daha uzun ömür.

• Kaynamadan etkili motor soğutması sağlayan termal özellikler.

• Sert su kullanımı kaynaklı birikinti sorunlarının ortadan kaldırılması.

• Su pompası bağlantılarının daha iyi korunmasını sağlayan aşındırıcı katı maddelerin giderilmesi.

• Modern araç soğutma sisteminde kullanılan tüm metal ve alaşımlarda (başta alüminyum olmak üzere) daha iyi korozyona 
karşı koruma. 

• Donmaya karşı koruma.

• Mükemmel köpüklenme önleyici karakteristikler.

• Çoğu Avrupa Standartlarına ve Uluslararası Standartlara uygundur.

Soğutucu Konsantresine bağlı olarak bu ürün BS-6580-2010; ASTM D3306, ASTM D4985; SAE J1034; AFNOR NF R15-601 
(yedek alkalinite hariç); FFV Heft R443; CUNA NC 956-16; UNE 26361-88; JIS K 2234; NATO S 759 standartlarına uygundur.

Aşağıdakileri gerektiren uygulamalar için önerilir: 
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 ve ESD M97B49-A; GM 1899 M, US 6277 ve OPEL GM QL130100; John Deere H 24 B1 
ve C1; Leyland Kamyonlar LTS 22 AF 10; Mack 014GS 17004; MAN 248, 324 (SNF) ve B&W D 36 5600; VAG TL 774 F; Volvo VCS.

Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım, binek araçlar için beş yılda veya 250.000 km'de bir, kamyon ve ticari araçlar için ise her 
1.000.000 km'de bir değiştirilmesi gereken uzun ömürlü bir soğutma sıvısıdır. Soğutma sıvısı değiştirilirken Orijinal Ekipman 
Üreticilerinin (OEM) önerilerine uyulmalıdır.

www.mobil-ancillaries.com

Şartlar ve Koşullar: © 2020. Tüm hakları Moove Lubricants Limited'e 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 Lubricants Limited'e lisanslanmıştır. Bu dokümanın veya herhangi bir ticari markanın 
önceden izin alınmadan kopyalanması, çoğaltılması veya herhangi bir şekilde kullanılması ya da uygulanması yasaktır.

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

20 °C'de Yoğunluk 1,072 g/cm3 ASTM D 4052

Donma Koruması

Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım, hazır karışım bir üründür kullanım için seyreltilmesi gerekmez. 

Donma Noktası -36 °C ASTM D 1177

Karışabilirlik

Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım yalnızca kendi başına kullanılmalıdır, farklı tipte soğutucu sıvıların, antifrizlerin veya diğer 
üreticilerin ürünlerinin karıştırılması önerilmez. Ürünün uygunluğu hakkında sorularınız varsa aracın el kitabına bakın. Optimize 
kullanım için Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım yeniden araca koyulmadan önce sistemlerin boşaltılması ve yıkanması önerilir. 
Bunun yapılmaması ürün performansı ve ömrünü önemli ölçüde düşürebilir.

Ambalaj

Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım 20L, 208L ve 1000L’lik ambalajlarda mevcuttur.

Renk / Görünüm

Şeffaf parlak kırmızı sıvı.

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 
ve ürünü kirletir. 

• Kullanılmış veya kullanılmayan soğutma sıvısının atılması yerel ve ulusal yasalara uygun olarak yapılmalıdır, daha fazla bilgi 
için malzeme güvenliği veri sayfasına bakın.

Depolama Dayanımı

• Mobil Coolant Long Life Hazır Karışım hava geçirmez kaplarda maksimum 30° C'de depolandığında beş yıl raf ömrüne sahiptir. 

• Aşırı sıcaklıklara maruz kalma süresi en aza indirilmelidir. 

• Tüm paketler kapalı şekilde depolanmalıdır. Dışarı depolamak zorunlu ise bidonlar yatay şekilde yatırılarak olası su kaçması 
ve bidon yazılarının hasar görmesi önlenmelidir. 

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

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.

Güvenlik

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi potansiyel tehlikeler hakkında farkındalık ve bunların kontrolü büyük önem taşımaktadır. 
Lütfen bu ürünle ilişkili tehlikelerin ayrıntılarını içeren malzeme güvenlik bilgi formuna bakın. 

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.
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