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Toepassing

Gebruiksaanwijzing

-

-

Long Life-koelvloeistof die uitstekende bescherming biedt tegen corrosie, met name bij aluminium en ijzerlegeringen. Is
nitriet-, amine-, boraat-, fosfaat-, nitraat-, en silicaatvrij. Universele koelvloeistof, mengbaar met alle soorten. Kan nagenoeg
alle soorten koelvloeistof vervangen. Onverdund gebruiken, NOOIT met water bijvullen.

Beschrijving

Prestatieniveau

Mercedes-Benz/Daimler Chrysler MB 325.0, MB
325.2 en MB 325.3

Volkswagen TL-VW 774 D (G12) , TL-VW 774 F
(G12+)

Cummins

DAF 74002

Deutz-MWM

Detroit Diesel (incl. Powercool plus) en 0199-99-
1115 / 0199-99-2091

Ford WSS-M97B44-D

Landrover

Aston Martin

Jaguar

General Motors B0401065 en Saab/Opel GM6277M

Mazda

MG-Rover

PSA

Mitsubishi

Suzuki

Yanmar

Publicatiedatum: 3-6-2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle
productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen,
de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te
downloaden.
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Daewoo

Nissan

MAN 324 Typ SNF

Volvo Trucks

Renault Type D

Scania TB1451

Fiat 9,55523

Iveco standard 18-1830

BS 6580, BR-637, SAE J1034

ASTM D3306/D4656/D4985

JASO M325

NATO S-759

JIS K2234

Fendt

John Deere JDMH5

Behr

Jenbacher

ADE

MAK

MTU MTL 5048

Isuzu

Komatsu

Karosa

Leyland-DAF

Wärtsilä

Liebherr

JIS K2234 Class 2 (LLC)
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Typische standaardanalyses

Soortelijk gewicht bij 20°C, Kg/L 1.068

Watergehalte Gew% max. 53

pH-waarde 8,5

Vriespunt (ASTM D 1177) -36

Reservealkaliniteit 5

Kleur Light yellow
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