
 
 
 
 
 
 
 

 

Płyn przeciw zamarzaniu G-48 

 

Płyn przeciw zamarzaniu G-48 to płyn chłodzący do silnika na bazie glikolu etylenowego. Zawiera on 
połączenie inhibitora korozji wraz z solami kwasów organicznych i krzemianami. Płyn przeciw 
zamarzaniu G-48 nie zawiera azotynów, amin oraz fosforanów. Płyn przeciw zamarzaniu G-48 został 
stworzony w celu ochrony silników żelaznych i aluminiowych samochodowych, ciężarówkowych i 
autobusowych przed korozją i uszkodzeniem z powodu mrozu. Zawiera on mieszankę inhibitorów 
stworzoną w celu dostarczenia wysokiego stopnia ochrony takich elementów silnika jak chłodnica, 
bloki/głowice silnika i pompy wodne. 
 

Płyn przeciw zamarzaniu G-48 spełnia wymagania norm ASTM D 3306 i BS 
6580:1992. Płyn przeciw zamarzaniu G-48 posiada również następujące specyfikacje 
producentów: 
 

BMW BMW N 600 69.0 
Armia niemiecka TL 6850-0038/1 

KHD H-LV 0161 0188 
MAN MAN 324-NF 
Mercedes-Benz DBL 7700.20, strona 325.0 

MTU MTL 5048 
Opel/General Motors B 040 0240 

Saab 6901599 
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C 

 

G 48 Antifreeze nie powinny być mieszane z bezkrzemianowymi płynami chłodniczymi typu OAT [opartymi 
na kwasach organicznych]. 
G 48 Antifreeze musi zostać rozcieńczony wodą przed użyciem. Jest on kompatybilny z twardą wodą i 
może być rozcieńczany za pomocą wody z kranu* przed napełnieniem układu chłodniczego roztworem w 
stężeniu od 33 do 50% pojemności.  
* Przygotowując płyn chłodniczy należy użyć czystej, niezbyt twardej wody. Ścieki z kopalni, woda 
morska, woda brakiczna, solanka, ścieki przemysłowe są nieodpowiednie do wykorzystania. 

 

Typowe właściwości fizyczne  
Charakter chemiczny Glikol etylenowy z inhibitorami 
Wygląd Czysta, jasnobursztynowa ciecz  
Gęstość w 20°C 1,121 – 1,123 g/cm³ 
Temperatura wrzenia > 165 °C  
Temperatura zapłonu > 120 °C 
Wartość pH 7,1 – 7,3  
Rezerwa alkaliczna, M/10 HCl 13 - 15 ml 
Temperatura krzepnięcia 50 % objętości w wodzie poniżej - 38 °C  

33% objętości w wodzie poniżej - 18 °C 
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Rock Oil, 90 Priestley Street, Warrington, Cheshire WA5 1ST  
Tel: 00 44 (0) 1925 636191 Fax: 00 44 (0) 1925 632499 

Web: www.rockoil.com  email:technical@rockoil.co.uk 

Rolnictwo… branża samochodowa… samochody użytkowe… branża spożywcza… 

branża przemysłowa… branża morska… motocykle… branża tekstylna 

DANE TECHNICZNE 


