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AGIP ANTIFREEZE LL ALU PROTECT este  un fluid pe bază de etilen glicol, care nu conţine 
nitriţi, amine şi fosfaţi, pentru instalaţii de răcire din materiale feroase şi neferoase. 
 
Caracteristici  ( valori tipice) 
 

Culoare -  roşie 
Punct de fierbere (ASTM D 1120) oC >160 
Punct de îngheţ (ASTM D 1177): 1/1 cu apă oC - 40 
Conţinut de apă apă (ASTM D 1123) % max. 3 
Valoare pH (ASTM D 1287) - 8,2...8,6 
Viscozitate la 20oC (DIN 51562) cSt 22...26 
Densitate la 25oC(ASTM D 941) kg/l 1,12...1,125 
Spumare: 

- volumul  spumei 
- durata de menţinere a spumei 

 
ml 
s 

 
50 

1...3 
 
Proprietăţi şi performanţe 
 

* AGIP ANTIFREEZE LL ALU PROTECT este formulat cu un pachet special de aditivi şi 
etilen glicol.  
* În funcţie de concentraţia produsului în apă se asigură temperaturile de îngheţ dorite. În 
acelaşi timp, temperatura de fierbere obţinută va avea valori mai mari de 100oC. 
* AGIP ANTIFREEZE LL ALU PROTECT asigură protecţia anticorozivă, pe termen lung, 
pentru toate metalele folosite în construcţia  motoarelor şi radiatoarelor (fontă, aluminiu, 
cupru şi aliajele lor). 
* Produsul  este compatibil cu  materialele plastice şi elastomerii folosiţi la fabricarea 
etanşărilor şi armăturilor flexibile. 
* AGIP ANTIFREEZE LL ALU PROTECT conţine inhibitori atent selecţionaţi, lipsiţi de amine, 
nitriţi şi fosfaţi, cu impact redus asupra mediului înconjurător. 
* AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL asigură, pe perioade foarte lungi de timp, protecţie împotriva 
fenomenului de cavitaţie, precum  şi un coeficient ridicat de transfer termic.  
 
Specificaţii 
 

AGIP ANTIFREEZE LL ALU PROTECT este aprobat de constructori pentru  satisfacerea 
cerinţelor următoarelor  specificaţii: 

- FORD WSS-M97B44-D 
- MAN 342 SNF 
- MB 325.3 
- MTU ML 6048 



- VW 774 D/F 
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AGIP ANTIFREEZE LL ALU PROTECT  îndeplineşte cerinţele normelor şi specificaţiilor: 

- ASTM D3306 & D4645/4985 
- JASO M 325 
- FIAT 
- John Deere H24B1 & C1 
- RENAULT 41 01 001 
- GM/OPEL 1940656/6277M 
- ALFA ROMEO 
- VOLVO 
- DAF/British Leyland LTS 22AF10 
- PSA B715110 
- ROVER 
- NATO S-759 
- Jaguar 

 
 
Utilizări 
 

* AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL conţinând glicol, nu este toxic şi are un impact redus asupra 
mediului.  
* Poate fi folosit perioade lungi în sistemele de răcire ale tuturor tipurilor de autovehicule. 
* Datorită proprietăţilor ridicate de transfer termic, se poate utiliza în sistemele puternic 
încărcate termic, cum ar fi cele ale motoarelor tip  sport. 
* Înaintea introducerii fluidului în sistemul de răcire, acesta trebuie curăţat în mod 
corespunzător.   
* Datorită bunelor proprietăţi anticorozive, de menţinere a circuitului în stare curată  şi a 
temperaturii de fierbere ridicate, AGIP ANTIFREEZE SPEZIAL poate fi folosit pe durata 
întergului an. 
 
Vă rugăm să aveţi în vedere precizările constructorilor în alegerea fluidului de răcire. 
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