
LR-37 ORGA-SI
Готова за употреба хибридна Si-OAT охлаждаща течност (-37°C)

лилаво-розова на цвят

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Готова за употреба хибридна Si-OAT охлаждаща течност (-37°C) лилаво-розова на
цвят на базата на етилен гликол, предварително смесена с деминерализирана вода.
Формулирана е от инхибиторни органични добавки (OAT) подсилени със силикати.

Подходяща е за всички видове охладителни системи (чугунени или алуминиеви) на
леки автомобили, тежкотоварна, пътностроителна, селскостопанска техника,
мотоциклети... и в частност тогава, когато производителя препоръчва употребата на
Si-OAT антифриз.

Спецификации:
VW TL 774-G/774-J G12++/G13 (Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche >2010,
Seat, Skoda, Volkswagen), M.T.U. MTL 5048, MB 325.5/325.6 (Mercedes, Setra, Smart),
Man 324 Typ Si-Oat, Liebherr LH-01-COL3A, Faun, Ducati, Irizar since 09/2016,
Deutz –Fahr since 04/2017, Deutz DQC CC-14, Cummins CES 14603, Afnor NFR 15-601, AS
2018-2004, ASTM D3306, ASTM D4985, BS6580/2010, China GB 29743-2013, CUNA NC
956-16, JIS K 2234:2206, ÖNORM V 5123, SANS 1251-2005, SAE J1034

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици

Типични
стойности

Аспект Зрителен Бистър
Цвят Зрителен Лилав/Розов
Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 1076
Температура на защита ASTM D1177 °C -37
pH ASTM D1287 8.4
Точка на кипене (атмосф. налягане) ASTM D1120 °C 108
Точка на кипене (под 1 атмосфера) ASTM D1120 °C 129

Алкален резерв (p.H. 5.5) ASTM D1121 ml 3.5
Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва

да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 Хибридната технология «Si-OAT» осигурява отлична защита срещу корозия,
позволявайки удължени интервали на смяна (в зависимост от препоръките на
производителя).
 Подобрява температурния трансфер.
 Високата точка на кипене осигурява много ниска изпаряемост през периода на

експлоатация.
 Предпазва цилиндровата глава и охладителната система от феномена

кавитация (турбулентност в потока на течността).
 Отлична защита против замръзване дори и при екстремни температури.
 Не съдържа нитрити, амини, борати и фосфати (формула предпазваща

околната среда и намаляваща токсичността).
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Преди използването на този продукт, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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