
 מרוכזXLCדור נוזל קירור 
.אינו מוכן לשימוש .  כתום צהובOATתרכיז נוזל קירור לרכב מסוג 

מוצר זה מתבסס,  הינו מוצרי שאינו מוכן לשימוש וחייב לדללו בהתאם לדרישות היצרןXLC Extended Life Coolerתרכיז קירור  תיאור מוצר
מספקת הגנה מפני קורוזיה לשימוש מוארך לכל מתכות,  על טכנולוגיית  תוספים אליפטית אורגנית נטולת סיליקט מוגנת כפטנט

 הוא נוזל קירור מבוסס על אתילן גליקול המספק הגנה ללא תחזוקה מפניXLCנוזל קירור  . כולל סגסוגות אלומיניום וברזל, המנוע
המוצר מתאים למנועי בנזין ודיזל כאחד לרכב קל או, נוזל הקירור המוכן עונה לדרישות של מרבית יצרני המנועים . קיפאון

.למשאיות וציוד כבד
שימושים אופייניים

המוצר המוכן מספק הגנה מפני קיפאון וקורוזיה. יש צורך לדללו, כפי שהוא,  הינו מוצרי שאינו מוכן לשימושXLCתרכיז קירור  
,אלומיניום או שילובים של שתי המתכות,  בבטחה במנועים המיוצרים מברזל יצוקXLCניתן להשתמש נוזל קירור  . לשימוש מוארך

בהם חשוב להגן על, טק- מומלץ במיוחד למנועי הייXLCנוזל קירור  . ובמערכות קירור העשויות מסגסוגות אלומיניום או נחושת
.יכול לשמש כנוזל קירור במערכות סגורות לציוד תעשייתי. אלומיניום בטמפרטורה גבוהה

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים
ASTM D3306 / D4656 / D4985

SAE J 1034
MAN 324 Type SNF

Cummins CES 14439 
Volvo VCS 418-000 

DAF 74002
MTU 2000 and 4000-02/4000-03 series 

Ford  WSS-M97B44-D
MB-Approval 325.3 * Pending

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

נוזלמצב צבירה

Kg/ltASTM D12981.116צ" מ15משקל סגולי ב 

C-70°נקודת קיפאון

PH8.6ערך הגבה 

כתום זוהרISO 2049צבע

CFMVSS 116180°נקודת רתיחה

W%5תכולת מים מקסימלית

ASTM D 12161.430צ" מ20- אינדקס רפרקציה ב

נוזלמצב צבירה
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אריזות
 ליטר18פח , 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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