
 

ALUCOOL G12+ 

 

 

KYLARVÄTSKA/GLYKOL 

Ardeca Alucool G12+ är en ”long life” OAT (Organic Acid Technology) kylarvätska för fordonskylare 

baserat på monoetylenglykol och demineraliserat vatten med tillskott av tillsatser för att erhålla följande 

egenskaper. 

• Ett perfekt skydd för alla typer av metaller som används i motorer och kylsystem. 

• Ej skadlig mot tätningar, packningar och slangar. 

• Har mycket god motståndskraft mot skumbildning. 

• Fri från nitrit, amino, fosfat och silikat. 

  ANVÄNDNING 

Denna kylarvätskan kan användas året runt i alla kylarsystem i bensin och dieselmotorer. Denna 

kylarvätskan är klar för användning och skyddar mot frysning ner till -35 °C. 

 PRESTANDA NIVÅ 

• Ford WSS-M97B44-D 

• Volkswagen VW TL 774-F (G12 Plus) 

• MB 326.3 

• MAN 324 Typ SNF 

• Detroit Diesel 

• DAF 74002 

• GM 6277M 

• Leyland Trucks LTS 22 AF 10 

• Renault 41-01-001/-S Type D 

• Scania TB 1451 

• Cummins 85T8-2 

• Chrysler MS 9176 



• Volvo VCS 

• Mack 014GS 17004 

• John Deere H 24 B1 & C1 

 EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Monoetylenglykol Longlife G12+ glykol. Har mer rostskydd och därför längre livstid. 

TYPISKA EGENSKAPER 

 Enheter Genomsnitts Värde 

Densitet vid 15 °C Kg/L 1.074 

Färg  RÖD 

 

 FÖRPACKNINGAR 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende 

på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i 

vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och 

använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. 

Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. 

Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa 

rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra 

standardvillkor för försäljning. 
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