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HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12 
LICHID ANTIGEL CONCENTRAT 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12 este un antigel concentrat formulat cu aditivi speciali de ultimă 
generaţie pentru satisfacerea cerinţelor de răcire ale motoarelor moderne, cu bloc motor din 
aliaj de aluminiu, pe benzină sau diesel, ce echipează autovehicule de capacitate mică, medie 
sau mare. 
Conţine aditivi care protejează  împotriva coroziunii şi a deteriorării tuturor componentelor 
nemetalice, metalice, din plastic sau cauciuc din circuitul sistemului de răcire, putând fi 
folosit atăt iarna cât şi vara. 

CARACTERISTICI  
- nu conţine silicaţi, nitriţi, fosfaţi sau amine şi nu necesită aditivare suplimentară pentru   
  autovehiculele de mare tonaj; 
- corespunde standardelor: VW G-12, SAE J 1034, BS 6580:2010, AFNOR NFR 15-601, FFV  
  Heft R443, ASTM D 3306; 
- asigură răcirea motoarelor şi protejează împotriva fierberii până la temperaturi de 107°C  
  după diluare; 
- asigură protecţia împotriva îngheţului până la diverse temperaturi in functie de dilutia  
  folosita. 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire de acest  
  tip, atât autoturisme cât şi utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină  
  sau gaz; 
- se utilizează numai diluat cu apă distilată sau demineralizată, în volume conform tabelului   
  de mai jos, pentru temperatura de îngheţ situată la -27°C sau -35°C în funcţie de necesităţi. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
                                                                   Concentrat           -35°C               -27°C 
pH                                                                  5,8-7                   7-8                    7-8 
Densitate la 15 °C [kg/m³]                      1110-1130      1070-1085      1045-1055 
Punct de fierbere [ °C] min.                         150                   107                   105 
Punct de îngheţ [ °C] max.                            -12 
      Diluat cu apă 1:1                                                                -35  
      Diluat cu apă 3:4                                                                                         -27 
Culoare                                                             roz                   roz                    roz  

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


