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Przyjazny środowisku koncentrat płynu chłodzącego bez krzemianu

Opis

Pentofrost SF jest nowocześnie opracowa-
nym koncentratem płynu chłodzącego bez 
azotanów, amin i dodatków zawierających 
fosfor i ponadto nie zawiera krzemianu. Za-
bezpiecza silniki chłodzone płynem i inne 
urządzenia przed przegrzaniem, korozją i 
zamarzaniem dzięki bardzo dobremu prze-
kazywaniu ciepła przy małych stratach po-
przez odparowanie.

Pentofrost SF jest przeznaczony do silni-
ków aluminiowych a także do silników z 
żeliwa szarego w przypadku gdzie wymaga-
ny jest brak krzemianu. Wykazuje się bardzo 
dobrą ochroną antykorozyjną dla wszystkich 
materiałów używanych w chłodnicach i
urządzeniach dodatkowych. Dzięki zastoso-
wanym dodatkom jest przyjazny 
elastomerom i przeciwdziała powstawaniu 
osadów w układzie chłodzenia.

Pentofrost SF jest łatwo mieszalny przy 
sporządzaniu płynu do odpowiedniego za-

stosowania wg zaleceń producenta 
samochodu zawartych w instrukcji obsługi.

Pentofrost SF 
jest mieszalny ze wszystkimi innymi  
markowymi płynami niezamarzającymi  
(także VW G11).

Dopuszczenia i Aprobaty

VW TL774, wersja F

Audi/SEAT/Skoda
Ford/Jaguar/Landrover
GM/OPEL/Saab/Vauhxall
MAN 324 SNF
Zeppelin/Caterpillar

Klasyfikacja produktu

Produkt jest klasyfikowany jako:
Xn szkodliwy

Pentofrost SF

Pentofrost SF Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd bladofioletowy i przejrzysty DIN 10964

Gęstość w 20 °C kg/m3 1120 DIN EN ISO 
12185

Temperatura zamarzania °C -12 ASTM D1177

Tabela Mieszalności

Stosunek Pentofrost SF / woda 50/50

Temperatura wrzenia 129 °C / 265 °F

Temperatura zamarzania < -37 °C / -34 °F

Podczas pracy ze środkami smarnymi należy zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
zapraszamy do zapoznania się z aktualnym arkuszem danych o bezpieczeństwie produktu.


