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HEXOL UNIVERSAL ANTIGEL 
LICHID ANTIGEL CONCENTRAT/DILUAT 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL UNIVERSAL ANTIGEL este un antigel concentrat de înaltă calitate special formulat 
pentru a satisface cerinţele instalaţiilor de răcire ale motoarelor de capacitate mică sau 
medie, fiind recomandat şi motoarelor de mare capacitate, pe benzină sau diesel ce 
echipează camioane, autoutilitare, utilaje de construcţii. 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele impuse de constructorii de autoturisme fiind recomandat şi pentru  
  autovehiculele pentru marfă sau pasageri, diesel sau turbo-diesel; 
- asigură răcirea motoarelor şi protejează împotriva fierberii pănă la temperaturi de 120-130  
  °C după diluare (vezi tabel); 
- asigură protecţia împotriva îngheţului până la -35 °C după diluare (vezi tabel); 
- conţine aditivi care asigură protecţia circuitului de răcire împotriva oxidării, coroziunii şi  
  depunerilor de sedimente,  inclusiv la componentele de aluminiu precum blocul motor şi  
  alte piese ale autovehiculelor moderne; 
- conţinut scăzut de silicaţi. 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
Toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire, atât 
autoturisme cât şi utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină sau gaz; 
HEXOL UNIVERSAL ANTIGEL DILUAT este varianta gata preparată având temperatura de 
îngheţ situată la -35°C. 
 

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                   102                   105 
Punct de îngheţ [ °C] max.                            -12 
      Diluat cu apă 1:1                                                                -35  
      Diluat cu apă 3:4                                                                                         -27 
Culoare                                                          verde                verde               verde 

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 


