
EVOX Premium concentrate
koncentrát nízkotuhnoucí chladicí kapaliny

EVOX Premium concentrate je koncentrát chladicí kapaliny růžové barvy a hybridního typu (OAT) vyrobený na bázi
monoethylenglykolu. Neobsahuje dusitany, aminy, křemičitany, boritany a fosfáty a je vhodná do chladicích systémů
spalovacích motorů.
EVOX Premium concentrate se nedoporučuje míchat s chladicími kapalinami bez obsahu křemičitanů.
EVOX Premium concentrate musí být před použitím zředěný vodou podle směšovací tabulky! Může být smíchán s
vodou z vodovodu před naplněním do chladicího systému tak, aby měl roztok koncentraci 33 - 50 %obj.
Chladicí kapalinu EVOX Premium concentrate nepoužívejte bez ředění! * Pro přípravu chladicí směsi používejte
čistou, nepříliš tvrdou vodu.
Nepoužívejte těžební odpadní vody, mořskou vodu, slanou vodou, polo-slanou vodu nebo průmyslové odpadní
vody.
Ujistěte se, že parametry vody nepřesahují následující limity:

Tvrdost vody: 0-20 ° nK (0-3.6 mmol / l)
Obsah chloridů: max. 100 ppm
Obsah sulfidů max. 100 ppm.

V případě, že jsou parametry vody vyšší, upravte je pomocí vhodné metody jako například přidáním čisté
destilované nebo deionizované vody a tím snížit hladinu chloridů nebo sulfidů pod předepsané mezní hodnoty.

Směšovací tabulka:

ViskozitaViskozitaBod tuhnutí
Voda % 80 °C0 °CKonc.%

-58812

-127525

0,6-0,85,0-6,0-186733

0,9-1,18,0-10,0-375050

-544060

-623070

Použití
Chladicí systémy osobních a užitkových vozidel, zemědělských a
stavebních strojů a stacionárních plynových motorů

Chladicí systémy obsahující součásti z litiny, hliníku a mědi

Chladicí systémy osobních a užitkových vozidel, zemědělských a
stavebních strojů a stacionárních plynových motorů

Chladicí systémy obsahující součásti z litiny, hliníku a mědi

Vlastnosti a výhody
Dobrá ochrana proti koroziVytváří stabilní mazací film na vnitřní stěně chladicího systému a
zajišťuje tak dlouhou životnost

Vytváří stabilní mazací film na vnitřní stěně chladicího systému a
zajišťuje tak dlouhou životnost

Dobrá ochrana proti korozi

Složení pro specifickou aplikaciOchrana proti kavitaci a sedimentaci kalůOchrana proti kavitaci a sedimentaci kalůSložení pro specifickou aplikaci

Kompatibilní s konstrukčními
materiály
Nedochází k poškozování plastových a pryžových částí chladicího
systému

Nedochází k poškozování plastových a pryžových částí chladicího
systému

Kompatibilní s konstrukčními
materiály

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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EVOX Premium concentrate
koncentrát nízkotuhnoucí chladicí kapaliny

Specifikace a schválení
MB-Approval 325.3
MAN 324 Typ SNF
MTU MTL 5048
DAF 74002
Deutz 0199-99-1115/6

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 6210
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D (VW code G12)
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F (VW code G12 Plus)
Ford WSS-M97B44-D
Caterpillar MAK A4.05.09.01
Cummins IS series u N14
Jenbacher TI 1000-0201
Claas
Detroit Diesel Power Cool Plus
GM 6277M
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Volvo Trucks 128 6083/002
Waukesha

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 6210
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D (VW code G12)
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F (VW code G12 Plus)
Ford WSS-M97B44-D
Caterpillar MAK A4.05.09.01
Cummins IS series u N14
Jenbacher TI 1000-0201
Claas
Detroit Diesel Power Cool Plus
GM 6277M
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Volvo Trucks 128 6083/002
Waukesha

Vlastnosti
Vlastnosti Typické hodnoty

růžový, čirý, jasnýVzhled

1,116Hustota při 15°C [g/cm3]

128Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]

8,9Hodnota pH  

6,2Alkalická rezerva [ml 0,1M HCl/10 ml]

3,1Obsah vody (Karl Fischer) [%(m/m)]

1,4320Index lomu při 20 °C

180Bod varu [°C]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování
Skladujte v originálních vzduchotěsných obalech odděleně od potravin,na místech chráněných před vodou a
slunečními paprsky,mimo dosah dětí.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 48 měsíců
Doporučená teplota skladování: -13°C  -  +35°C
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