
G48דור נוזל קירור מרוכז 
גוון כחול ירוק ,Siתרכיז נוזל קירור לרכב מסוג 

. אינו מוכן לשימוש וחייב לדללו בהתאם לדרישות היצרן מבוסס על אתילן גליקולG48תרכיז נוזל קירור תיאור מוצר
הוא מכיל חבילת מעכבי קורוזיה המבוססת על.  הוא נוזל ברמה גבוהה העושה שימוש בטכנולוגיה היברידיתG48דור נוזל קירור 

שהינו, המוצר מכיל אתילן גליקול. אמינים ופוספטים,  נקי מניטריטיםG48. (נוזל קירור היברידי)מלחי חומצות אורגניות וסיליקטים 
חומר רעיל בבליעה

. נוזל קירור משווק בצבע ירוק כחולG48דור 
שימושים אופייניים

, פותח כדי להגן על מנועים מפני קורוזיהG48דור נוזל קירור 
צילינדר, זה בסייע בהגנה מרבית בפני קורוזיה לרכיבי מנוע כגון רדיאטורים. התחממות יתר ונזקי קפאון

המוצר מתאים למנועי דיזל ובנזין. מונע יצירת משקעים במערכת קירור, משאבת המים ומחליפי החום, ראש מנוע/ בלוק מנוע 
.בנוסף יכול לשמש כנוזל במערכות קירור סגורות בציוד תעשייתי, לרכב קל או למשאיות וציוד כבד, כאחד

. עונה למרבית הדרישות של יצרני המנועיםG48דור נוזל קירור 
המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ASTM D3306, D4985
SAE J 1034

MAN 324 –NF
MB 325.0

BMW N 600 69.0
BS :6580-1992

VW TL 774-C
OPEL/GM B 040 0240

ONORM V5123
AFNOR NF R 15-601

MTU MTL 5048
תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
LONG LIFE.- נותן הגנה יעילה על חלקי המתכת במערכת הקירור לתקופה ארוכה

.או לבצע בדיקות ריכוז תכופות. לא נדרש להוסיף תוספות חיזוק במהלך ושימוש. אינו יוצר משקעים
.אינו פוגע בחלקי גומי ופלסטיק במערכת

ערךמבחןיחידת מידהתכונה

Kg/ltASTM D12981.121צ" מ15משקל סגולי ב 

PH7.1 - 7.3ערך הגבה 

ירוק-כחולISO 2049צבע

1.432מקדם שבירה ברפרקטומטר

W%3.5תכולת מים מקסימלית

נוזלמצב צבירה

C°נקודת קיפאון
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אריזות
. ליטר ליטר בצובר18פח , חבית , המוצר זמין באריזת קובייה

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה

הוראות אחסון
.בתוך מבנה או מתחת לסככה, אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל

.וכן על התוויות במצב קריא , שמור על האריזות סגורות היטב
.מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע 

.תנורי חימום או סיכוני אש, אין לאחסן בקרבה לאדים
.יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

(FIFO)מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון 
אחרת מומלץ להשכיב את החביות, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף

.9- ו3במצב שהפקקים בשעה 
בטיחות

מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים
.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 

://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 
www.doralon.co.il/oil-catalogue

.יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה , בתום השימוש

חיי מדף
 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר60
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