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ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ 870

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ειδικό αντιπαγωτικό-αντιπηκτικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη, 

κατάλληλο για την προστασία από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Περιέχει 

δεσμευτικά σκληρότητας και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. 

Χρησιμοποιείται στην πλήρωση μικρών ή μεγάλων κλειστών 

κυκλωμάτων νερού και γενικά όπου απαιτείται χαμηλό σημείο πήξης, 

όπως κυκλώματα ψύξης Μ.Ε.Κ (μηχανών εσωτερικής καύσης), ψυγεία 

αυτοκινήτων, ηλιακοί θερμοσίφωνες κτλ. 

   

  

   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 

Πυκνότητα : 1,00 - 1,05 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811 20oC) 

Ιξώδες : 40 mPas (ASTM D2196-86 25οC) 

Συσκευασία : 0,75lt, 4lt, 20lt 

Απόχρωση : Mπλε 

Αραίωση : Αραιώνεται με νερό με βάση το επιθυμητό σημείο πήξης 

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

10% 1 μέρος υλικού 9 μέρη νερού -4 οC 

20% 2 μέρη υλικού 8 μέρη νερού -8 οC 

30% 3 μέρη υλικού 7 μέρη νερού -16 οC 

40% 4 μέρη υλικού 6 μέρη νερού -24 οC 

100% μόνο υλικό χωρίς αραίωση -49 οC 
 

Αποθήκευση : Τα δοχεία να παραμένουν κλειστά σε θερμοκρασία από 5 οC έως 40 οC 

σε σκιερό μέρος. Κλείστε το δοχείο μετά από κάθε χρήση. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 

Αραιώνεται με νερό με βάση το επιθυμητό σημείο πήξης 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

       Προσοχή 
 
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ● Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ● Μακριά από τα παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να 

έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ● Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό ● Μην αναπνέετε 

σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη 

σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777                 
  

 

 

 


