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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Τν ANTIFREEZE είλαη εηδηθό αληηςπθηηθό πγξό πςειήο 

πνηόηεηαο. Παξέρεη πξνζηαζία ζε θιεηζηά θπθιώκαηα ςύμεο-

ζέξκαλζεο ζε απηνθίλεηα θαη ειηαθνύο ζεξκνζίθσλεο όιν ην 

ρξόλν, αλεμαξηήησο κεηαβνιώλ ζηελ ζεξκνθξαζία εμσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο (-20°C έσο +106°C). 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Πιήξεο αληηπαγεηηθή θαη αληηζεξκηθή πξνζηαζία  

 Αληηζθσξηαθή - αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία  

 Καηάιιειν γηα όιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο 

 Μεηώλεη ην θόζηνο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο 
 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

 Καηάιιειν γηα αληηςπθηηθή πξνζηαζία ειηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ 
θαη ςπγείσλ απηνθηλήηνπ.  

 Ιδαληθό γηα θάζε θύθισκα πδξόςπθηνπ θηλεηήξα, αλεμάξηεηα 
από ηνλ ηύπν κεηάιινπ ηνπ ςπγείνπ ή ησλ ζσιελώζεσλ 
(ζίδεξνο, ραιθόο, αινπκίλην θιπ.).  

 Πξνζηαηεύεη από ηε δηάβξσζε, ηε ζθνπξηά θαη ηα άιαηα ρσξίο 
λα επεξεάδεη ιάζηηρα θαη πξνζηαηεπηηθά θνιάξα.  

 Ειαρηζηνπνηεί ηηο απνζέζεηο κεηαιιηθώλ νμεηδίσλ. 
 
ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ 
1. Ψπγείν απηνθηλήηνπ: αδεηάζεηε ην ςπγείν, μεπιύλεηε ην κε 

λεξό θαη γεκίζηε ην κε ANTIFREEZE. Σηε ζπλέρεηα, θάληε 
εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα ώζηε λα θπθινθνξήζεη ην 
ANTIFREEZE ζην θύθισκα.  Αλ ρξεηάδεηαη ζπκπιεξώζηε 
ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα. 

2. Ηιηαθνί ζεξκνζίθσλεο: γηα κόληκε πξνζηαζία από ηνλ πάγν 
αθήζηε ην ANTIFREEZE λα κείλεη ζην ζύζηεκα όιν ην 
ρξόλν. Τν πνζνζηό αξαίσζεο εμαξηάηαη από ηηο 
ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο. Η αξαίσζε γίλεηαη 
κε απηνληζκέλν λεξό. 

 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ  

Με λεξό ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή. 

 
 

 
 
 
 

 
TEXNIKA XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
Μνξθή: Υγξό δηαπγέο 

Xξώκα: Μπιε - Πξάζηλν  

Οζκή: Άνζκν 

Ππθλόηεηα: 1,1 ± 0,1 gr / ml
 

PH (50% ηνπ όγθνπ ζε λεξό): 7.2 

Αιθαιηθό απόζεκα (ml): 14 

εκείν πήμεο 50% v/v ζε λεξό (°C): -10 

Θεξκνθξαζία εθαξκνγήο:  Από +5
ν
C  έσο  +40

ν
C  

 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ  

Απνζεθεύεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν, ζθηεξό, δξνζεξό κέξνο, καθξηά 

από ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, πεγέο αλάθιεμεο θαη εζηίεο θσηηάο. Να 

πξνζηαηεύεηαη από ηνλ παγεηό. Να απνζεθεύεηαη ζε ζεξκνθξαζία 

από +5
ν
C  έσο  +50

ν
C. 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΕΩΖ 

12 κήλεο ζε θιεηζηή ζπζθεπαζία, ππό ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 
 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

1Lt, 4Lt 

 
 
 
 
 

 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
EUH208: Πεξηέρεη κίγκα ησλ : 5-ρισξν-2-κεζπιν-4-ηζνζεηαδνιηλ-3-
όλε [EC no. 247-500-7] θαη 2-κεζπιν-2H-ηζνζεηαδνι-3-όλε [ECno. 
220-239-6] (3:1). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε 
 
 
 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην βαζίδνληαη ζηε καθξόρξνλε 
γλώζε θαη εκπεηξία καο από ηηο εθαξκνγέο πιηθώλ θαη ηελ 
έξεπλα θαη ηηο δνθηκέο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 
κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ρεκηθώλ 
πξντόλησλ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε από ηελ επζύλε – ππνρξέσζε δνθηκήο 
θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο, ν νπνίνο θαη θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε εθαξκνγήο. Δίκαζηε κόλν ππεύζπλνη 
γηα ηα πξντόληα καο λα είλαη απαιιαγκέλα από ειαηηώκαηα θαη 
ζηαζεξήο πνηόηεηαο.  Οη ρξήζηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία θαη γηα ηε ιήςε ησλ 
απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ ή εμνπζηνδνηήζεσλ. Ζ έθδνζε ηνπ 
παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε 
πξνεγνύκελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.    
 
 


