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AGIP ANTIFREEZE EXTRA D este  un fluid pe bază de etilen glicol, care nu conţine nitriţi, 
amine şi fosfaţi, cu proprietăţi ridicate anticorozive. 
 
Caracteristici  ( valori tipice) 
Tabelul 1 
Punct de fierbere (ASTM D 1120) oC 170 
Punct de îngheţ - diluţie cu 50% apă (ASTM D 1177) oC Vezi tabelul 2 
Punct de fierbere - diluţie cu 33% apă (ASTM D 1177) oC Vezi tabelul 2 
Valoare pH (ASTM D 1287) - 7,1…7,3 
Conţinut de apă (DIN ISO 3733) %  < 3 
Densitate la 20oC kg/l 1,120 
 
 

Tabelul 2 -   Tmperaturile de îngheţ şi conţinutul de AGIP  ANTIFREEZE EXTRA D în apă 
 

% volum 
Antifreeze Extra D Apă 

Temperatura de îngheţ 

34 66 -20°C 
40 60 -27°C 
50 50 -40°C 

 
 

Proprietăţi şi performanţe 
* AGIP ANTIFREEZE EXTRA D coboară punctul de îngheţ al agentului de răcire, valoarea 
acestuia  depinzând de concentraţia apă-antigel  utilizată.  
* Protecţia anticorozivă este asigurată şi la concentraţii reduse de antigel. 
* AGIP ANTIFREEZE EXTRA D conţine inhibitori atent selectionaţi, lipsiţi de amine, nitriţi şi 
fosfaţi, asigurând astfel  protejarea mediului ambiant. 
* Metalele folosite în mod current la fabricarea radiatoarelor, cum ar fi aluminiul şi aliajele de 
cupru, sunt protejate împotriva coroziunii. 
* Nivelul ridicat al alcalinităţii asigură protecţia sistemului de răcire pe perioade lungi de 
timp chiar când sistemul nu este în funcţiune. 
* Din punctul de vedere al protecţiei mediului, AGIP ANTIFREEZE EXTRA D este de preferat 
produselor convenţionale. 
 
Specificaţii 
AGIP ANTIFREEZE EXTRA  D satisface cerinţele următoarelor  specificaţii: 
- Alfa Romeo 3500.0685 
- BMW N 600 69.0 
- MB 325.0 



- MAN 324 Type NF 
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- GM/OPEL B 040 0240/QL 130 100 
- RENAULT 41-01-001, Type D 
- SAAB 6901 599 
- VOLVO 128 6083 
- Level VW TL 744 B/C (G 11) 
 
Utilizări 
* AGIP ANTIFREEZE EXTRA D a fost formulat special pentru a fi amestecat cu apă 
demineralizată  în sistemele de răcire ale  motoarelor oricărui  tip de autovehicul. 
* Datorită proprietăţilor anticorozive, detergente şi de creştere a temperaturii de fierbere, 
produsul poate rămâne în sistemul de răcire pe parcursul întergului an. 
* Din considerente de siguranţă, nu se recomandă menţinerea în sistem a fluidului de răcire 
la concentraţii reduse. 
* Înaintea introducerii fluidului în sistemul de răcire, acesta trebuie curăţat în mod 
corespunzător.   
* AGIP ANTIFREEYE EXTRA D este miscibil cu toate fluidele de răcire pe bază de etilen 
glicol. 
  
Vă rugăm să aveţi în vedere precizările constructorilor în alegerea fluidului de răcire. 
 
 
Instrucţiuni de sănătate: Respectaţi instrucţiunile din fişa tehnică de securitate! 
Clasa de pericol pentru apă (WGK – Germania): 1 
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