MOTOCOOL
FACTORY LINE
Líquido Refrigerante.
Anticongelante e Anticorrosão -35ºC.
AOT Technology. Pronto para Uso.
Livre de Nitrato, Aminas, Fosfato, Borato e Silicato.
APLICAÇÕES
MOTUL MOTOCOOL FACTORY LINE é um líquido refrigerante de alto desempenho, pronto
para uso, à base de monoetilenglicol, utilizando aditivos orgânicos anti-corrosivos que
garantem excelente proteção ao alumínio e magnésio, metais utilizados na construção dos
novos motores.

ESPECIFICAÇÕES
Ótimo sistema refrigerante que assegura grande proteção anti-congelante e anti-corrosiva.
Nova geração de agentes antioxidantes de tipo orgânico; maior duração da vida útil.
Conforme teste de corrosão dinâmica realizado em um radiador de moto, MOTOCOOL
FACTORY LINE oferece maior proteção para as ligas de alumínio e magnésio se comparado
com um líquido refrigerante orgânico comum.
Muito reduzida inércia térmica que facilita a dissipação de calor para a atmosfera eliminando os
efeitos de "pitting" e de cavitação. Elevado ponto de ebulição.
É quimicamente estável às mais severas condições de trabalho, mantendo suas propriedades
ao longo do período de utilização. .
Sua formulação não contém: fosfatos, aminas, nitritos, nitratos, boratos, benzonatos ou
silicatos. Contém componentes amargantes para evitar ingestões acidentais. Não danifica
pintura nem borrachas.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Pronto para uso. Não adicionar água.
Não misturar com líquidos refrigerantes não orgânicos. Este produto não deve ser utilizado em
sistemas de água potável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COR
DENSIDADE A 20ºC
RESERVA ALCALINA
pH (100%, Mettler)
PONTO DE CONGELAMENTO
PONTO DE EBULIÇÃO (Circuito fechado)

ASTM D4052
ASTM 01121
ASTM D1287

Vermelho
1.070 g/cc
2,6 mg KOH/g
8,5
-35 ºC/ -31ºF
136 ºC/ 277ºF (1.5 bar)

EMBALAGENS
Frasco: 1 litro

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.
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