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IP ANTIFREEZE RED  

 

ОПИСАНИЕ  : 

IP Antifreeze Red е антифриз на основата на етилен гликол, без силикати, бор, амини, 
нитрити и фосфати, специално разработен за удължени междусменни пробези. 
 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

 IP Antifreeze Red е един от най-модерните противозамръзващи флуиди 
предназначени за комплексна защита на радиатори на разположение по пазара. 

 Гарантира дългосрочна защита от корозия на метали (чугун, алуминий, мед и 
заваръчни сплави) и добра съвместимост с уплътненията и неметалните компоненти 
от охладителния кръг. 

 Специалната формулировка на продукта, без наличие на силикати, бор, 
аминокиселини, нитрити и фосвати в състава си подчертава вниманието, което се 
отделя на влиянието върху околната среда. 

 IP Antifreeze Red гарантира висока ефективност на работа при пробези до 650 000км 
за товарни автомобили и автобуси и 250 000 км за леки автомобили. Смяна на 
течността се препоръчва при достигане на тези пробези или на всеки 5 години. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

Понижаването на точката на замръзване и повишаването на точката на кипене на 
охладителната течност зависи от концентрацията на продукта във вода : 

% от обема 
Точка на  

замръзване 
Температура на кипене  

при налягане 1 атм 

25 -12 °C   105 °C   

33 -18 °C   106 °C   

50 -38 °C   109 °C   

60 -50 °C   113 °C   

 
За да се достигнат най-добрите експлоатационни условия, се препоръчва продуктът да се 
използва в концентрация между 33% до 60% във вода. 
IP Antifreeze Red не трябва да се смесва с течности против замръзване с различен състав.   
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :  

IP Antifreeze Red е официално одобрен или отговаря на спецификациите на следните 
организации и производители : 
 

VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G 12/G 12+) 
MB 325.3 
SCANIA TI 02-98 0813 T/M/B 
PORSCHE 
MAN 324 тип SNF 
MTU MTL 5048 
ASTM D 1384 
ASTM D 2570 
ASTM D 3306 
ASTM D 4340 
ASTM D 4656 
ASTM D 4985  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  

Характеристики Метод Мерна ед. Стойност 

Цвят Визуален тест - Маджента 

Точка на кипене ASTM D 1120 °C 165 

Алкален резерв 10% обем ASTM D 1121 ml HCl 0.1N 6.5 

Точка на кипене (на 50% воден разтвор) ASTM D 1120 - 109 

pH (на 50% воден разтвор) ASTM D 1287 - 7.8 

Плътност при 15°C ASTM D 1122 kg/l 1.122 

Корозия на стомана
 

ASTM D 1384 mg/cm
2
 < 0.15 

Корозия на алуминий ASTM D 1384 mg/cm
2
 < 0.3 

Корозия на чугун ASTM D 1384 mg/cm
2
 < 0.15 

Корозия на заварени съединения ASTM D 1384 mg/cm
2
 < 0.15 

Корозия на месинг ASTM D 1384 mg/cm
2
 < 0.15 

Корозия на мед ASTM D 1384 mg/cm
2
 < 0.15 

 (Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 
 

Предприятията за производство, опаковане и дистрибуция на смазочни продукти част от api anonima petroli italiana S.p.A. 
работят със Система за Качество, отговаряща на стандарта: UNI EN ISO 9001: 2008, сертифицирана от Bureau Veritas. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на последната 
промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от правилната употреба на 
продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при неправилна употреба на продукта. 
Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение и употреба, в съответствие с нормите за безопасност 
и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се използва 
съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на разположение при поискване 
от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 


