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АНТИФРИЗ  КОНЦЕНТРАТ -60 

 

ОПИСАНИЕ 

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60 се произвежда на базата на моноетиленгликол и пакет присадки, 

които гарантират много добри нискотемпературни и корозионно-защитни свойства.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60 е предназначен за охлаждане и предпазване от замръзване на 

охлаждащата система на всички видове двигатели с вътрешно горене. Може да се използва директно, 

като осигурява максимална защита от замръзване при температура на околната среда до минус 60°С. 

Подходящ е за употреба и след разреждане с дестилирана или омекотена вода в съотношения, 

съгласно Таблица 2. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

БДС 10126 

BS 6580 

 

ТАБЛИЦА 1 - ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД ТИПИЧНА СТОЙНОСТ 

1.  Външен вид визуално прозрачна течност 

2.  Цвят визуално син 

3.  Плътност при 20°С, g/ml БДС EN ISO 3675 1.095 

4.  Температура на начало на кристализация*, °C БДС 10126 т. 4.4 минус 20 

5.  pH* БДС 16749 8.5  

6.  

Корозия - загуба в теглото, mg/спесимен** 

- мед 

- припой 

- месинг 

- стомана 

- чугун 

- алуминий 

БДС 10126 

т. 4.7 

 

1 

5 

1 

1 

1 

1  

7.  

Пенообразуване** 

- обем на пяната, ml 

- време за разпадане на пяната, s 

БДС 10126 

т. 4.9 

 

5 

0 

8.  Алкалност, cm
3
 

БДС 10126 

т. 4.10 
10.7 

*   - изпитването се извършва след разреждане на концентрата с дест. вода в съотношение 1:1 

** - класификационен показател 

 

ТАБЛИЦА 2  

 АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60, 

обемни % 
ВОДА, обемни % 

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРА, °C 

60 40 минус 30 

50 50 минус 20 

 

Гаранционен срок – 3 години от датата на производство 
 

Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спесификация, а е 

показателна за текущото ниво на производство и може да варира в рамките на допустимите 

производствени толеранси. Запазва се правото на изменения. 
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