
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

30 litrů / 2897-318

Frostex je citrusově čerstvý nemrznoucí
koncentrát pro systémy ostřikovačů čelního skla
v automobilovém průmyslu. Bezpečně a účinně
zabraňuje zamrznutí ostřikovačů čelního skla
a světlometů a zajišťuje jasný výhled na zimní
znečištění, jako je posypová sůl a mastné nečistoty
na silnici. Frostex je neředěný, je mrazuvzdorný
do -70°C, bez methanolu, stejně jako trysky
ventilátoru a polykarbonátové sklo.
bez metanolu
nezředěná mrazuvzdorná do -70°C
vhodná pro ploché trysky a polykarbonátová skla
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Pokyny k použití
Použití: Smíchejte s vodou podle požadavků podle směšovací tabulky a nalijte do nádoby systému ostřikovačů.
Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Zimní směs je vhodná pro všechny druhy vozidel, jak osobních, tak i nákladních. Obzvláště dobře se hodí i pro
vějířové trysky a polykarbonátové skla.

technická data
Obsah: 30 l
Forma: kapalina
Barva modrá
Základ: 1,2-etandiol
Ethanol
Zápach: charakteristický
Hustota: 0,092 g / ml (při 20 ° C)
Hodnota pH: 7
Rozpustnost ve vodě: mísitelný
Bod varu: 78 ° C
Bod vzplanutí: 23 ° C
Hořlavost: 410 ° C
Dolní mez výbušnosti: 2,0 obj.%
Horní mez výbušnosti: 53,0 obj.%
Tlak páry: 5,7 kPa
Teplota tání: -70 ° C


