
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Код на продукта 2700 | Изд.2 от 29.Януари.2014 -  Анулира Изд.1 от 12.Май.2011 |  стр. 1 от 4 
 

 
 

IP ANTIFREEZE  

ОПИСАНИЕ  : 

Работен флуид концентрат с антизамръзващо действие (антифриз концентрат), с висока 
чистота, от тип „перманентна защита”, на база на инхибиран моноетилен гликол, с небесно 
синьо-зелен цвят (клонящ към синьо) за употреба в охладителни системи на моторни 
превозни средства. Продуктът е оцветен в синьо за да може да се наблюдава нивото му в 
разширителния съд и за да позволи локализиране на евентуални течове и загуби на течност 
от охладителната система на превозното средство. 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

IP ANTIFREEZE е формулиран с пакет високотехнологични инхибиторни присадки, без 
наличие на : амини, нитрити и фосфати с цел опазване на околната среда и за да се 
гарантира максимално ефективна употреба във всякакви типове превозни средства. Поради 
големия си алкален резерв и инхибиращо (забавящо) действие към корозия по различните 
метални повърхности, с които влиза в контакт, продуктът запазва защитните си 
характериситки и нискозамръзващите си свойства при дълги междусменни интервали, 
предвидени от Конструкторите. Основните свойства на продукта са : 

 Екологична формула за ниско въздействие върху околната среда. 

 Високо ниво на защита от корозия за всички метални повърхности, част от 
охладителната система и двигателя : стомана, чугун, алуминий, мед, месинг. 

 Високо ниво на омекотяване на водата, за да се предотврати образуването на котлен 
камък с цел оптимизиране на топлообмена и подобряване охлаждането на двигателя 
дори при наличието на твърда вода в охладителната система. 

 Повишенни антипенни свойства за по-добра циркулация и отвеждане на топлината в 
охладителната система. 

 Максимална съвместимост с гумени съединения и пластмасовите части за да се 
избегнат деформации, разливи и изтичания. 

 Повишен капацитет за предотвратяване на ерозията дължаща се на явлението 
кавитация. 

 Защита от замръзване в съответствие с концентрацията на вода (Виж. Таблицата по-долу) 

 Повишава точката на кипене на водата. При употреба на продукта в концентрация 
50% от обема смесен с вода, получената по този начин охладителна течност има точка 
на кипене по-висока от 108°C, което позволява да се намалят загубите от изпарение, 
опасността от  свръхналягане в системата и евентуалните рискове от кипене на 
охладителната течност или прегряване на двигателя в ситуации на шофиране в 
задръстване, през летния сезон с включена климатизация или при тежки пътни 
условия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

IP ANTIFREEZE е предназначен за охладителни системи на двигатели с водно охлаждане, 
стационарни или монтирани на: леки и лекотоварни автомобили, off-road автомобили, 
камиони, автобуси, строителни машини, селскостопанска и земекопна техника, двигатели на 
мотоциклети с водно охлаждане. Продуктът може да се използва за да предотврати 
замръзване на водата в системи на локално (парно) отопление с термосифон, намиращи се в 
по-студени климатични пояси, особено ако не се използват постоянно. 
Употребата на IP ANTIFREEZE е от съществено значение през целия зимен период, но 
продуктът се препоръчва за целогодишна употреба като, с цел оптимална защита на 
системата, концентрацията не трябва да пада под 35% от обема на сместа и трябва да се 
използва деминерализирана вода. 
Препоръчва се смяна на охладителната течност на всеки 80 000 ÷ 100 000 км или на всеки 
две (2) години, според предписанията на Конструктора на превозното средство. След 
горепосочения период инхибиращите добавки губят ефективността си. 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :  

IP ANTIFREEZE изпълнява изискванията и може да се използва там, където се препоръчват 
следните спецификации и класификации: 
 

ASTM D 3306 
ASTM D 1384 
BS 6580.92 
CUNA NC 956-16 (Януари 2012) 
SAE J 1034 
 
 
 
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  : 

IP ANTIFREEZE не съдържа силикати, бор, аминокиселини,нитрити и фосфати, не съдържа 
опасни вещества.  
При нормални условия на употреба продуктът не представлява особен риск за здравето, като 
може да предизвика отряване само ако бъде погълнат или при вдишване с повишена 
концентрация. 
Избягвайте контакт с очите и кожата, използвайте лични предпазни средства.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  

Характеристики Метод   Стойност 

Цвят Визуален тест Небесно синьо-зелено 

Външен вид разтворен във вода Визуален тест Течност / прозрачна 

Разтворимост във вода - Напълно разтворим 

Плътност при 15°C   кг/лит ASTM D 1122 1,13 

pH (на 50% воден разтвор) ASTM D 1287 8 

Алкален резерв 10% обем мл HC|0, 1N ASTM D 1121 21,7 

Съдържание на вода ASTM D 1123 2,8 

Точка на замръзване °C  (на 33% воден разтвор) ASTM D 1177 -20 

Точка на замръзване °C  (на 50% воден разтвор) ASTM D 1177 -38 

Точка на кипене °C   ASTM D 1120 168 

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

Точка на възпламеняване ASTM D 92 125 

Устойчивост на твърда вода NC956-14 Надвишава 
(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.) 
 
 
 
 

ASTM D 1384 износване при корозионно въздействие 
Загуба на маса в мг/образец 

 Месинг Мед Спойка 
(средна стойност) 

Стомана Меко желязо Алуминий 

IP Antifreeze < 1 < 1 1,6 < 0,5 < 0,5 0,5 

ASTM D 2570 симулирани експлоатационни условия 
Загуба на маса в мг/образец 

ASTM D 3306 макс. 20 20 60 20 20 60 

SAE J 1034 макс. 20 20 60 20 20 60 

IP Antifreeze 8 8 18 2 3 5 

Загуба на маса в мг/образец 

BS 6580 макс. 
топло/студено  

10 10 15 10 10 15 

IP Antifreeze       

топло 0,8 0,5 9,7 -0,4 -0,3 8,5 

студено 0 0 0,4 0 0,1 1,5 
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Указателна таблица за точката на замръзане и темепратурата на кипене на IP ANTIFREEZE във 
воден разтвор. 
 

IP ANTIFREEZE 
Точка на  

замръзване 
Температура на кипене  

при налягане 1 атм 
% от обема 

10 -3,5 °C   - 

20 -9 °C   105 °C   

30 -17 °C   - 

40 -26 °C   107 °C   

50 -38 °C   109 °C   

52 -41 °C   - 

54 -44 °C   - 

56 -48 °C  (макс.стойност) - 

 

 
 
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. 


