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Q8 Antifreeze Premixed 
Chất làm mát / chống đông pha sẵn dành cho động cơ dựa trên ethylene glycol 
 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Antifreeze Premixed là chất chống đông, làm mát động cơ pha sẵn hiện đại tuyệt 
vời dựa trên ethylene glycol. Sản phẩm không chứa amin, phốt phát và nitrit. Q8 
Antifreeze Premixed đã sẵn sàng để sử dụng, không cần thêm nước. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Antifreeze Premixed là nước chống động, làm mát động cơ pha sẵn được sử dụng 

rộng rãi trong hệ thống làm mát của động cơ đốt trong bao gồm xe máy, xe ô tô, xe tải 
nặng, tàu cá và máy móc công nghiệp quanh năm trong tất cả các mùa. Sản phẩm cũng 
phù hợp với một số hệ thống trao đổi nhiệt công nghiệp. 
 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  
§ ASTM D 3306/ D 4656 
§ Afnor NF R 15-601 
§ CUNA NC 956-16 
§ FVV Heft R443 
§ JIS K 2234 
§ SAE J 1034 
§ UNE 26-361-88/1 

 

 
 
Tính chất  

Phương thức Đơn vị Đặc trưng 
Mật độ, 15 °C D 4052 g/ml 1.075 
Màu Nhìn thấy - Xanh lá - 

xanh dương 
Bảo vệ đông lạnh với tỉ lệ 50-50% D 1177 °C -36 
 
Các số liệu trên không phải là một đặc điểm kỹ thuật. Đó là những số liệu điển hình thu được 
trong sản xuất. 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Chống ăn mòn tuyệt vời cho các thành phần kim loại và chất hàn của hệ thống làm mát. 
• Khả năng tương thích vượt trội với sơn xe và lớp hoàn thiện. 
• Hệ thống chống ăn mòn kim loại vượt trội. 
• Khả năng tương thích vượt trội với các con dấu cao su của hệ thống. 
• Loại nước làm mát động cơ tất cả các mùa. 

 


