Productblad Protex®
Automotive

Antivries is een vloeistof die gebruikt wordt om de
temperatuur van verbrandingsmotoren te reguleren.
In een verbrandingsmotor ontstaat veel hitte, wanneer
deze hitte niet wordt gereguleerd, brengt dit schade toe
aan de verbrandingsmotor. Ook beschermt de antivries
de verbrandingsmotor het gehele jaar door tegen
corrosie, slibvorming, oververhitting en bevriezing.

Product
Protex® Automotive wordt standaard geleverd als blauwe
antivries. Het is een antivries concentraat op basis van
mono-ethyleen glycol (MEG) en additieven.
De antivries beschermt tegen corrosie, slib-, kalkvorming,
oververhitting en bevriezing. De bescherming van verbrandingsmotoren wordt gegarandeerd; inclusief standaard
gebruikte metalen en elastomeren. Thermostaat, radiator
en waterpomp blijven hierdoor goed onderhouden.
Protex® Automotive is een duurzaam en kostenefficiënt
antivries concentraat.

Technische eigenschappen
Het succes van Protex® Automotive schuilt in een goed
gebalanceerde samenstelling van additieven. Het is
gebaseerd op een silicaatvrije organische additieven
technologie (OAT), waardoor het product uitstekende
eigenschappen biedt voor warmteoverdracht.
Meer informatie over de samenstelling van de technologie
is te vinden vanaf pagina 4.

Antifreeze

Voordelen
Garandeert corrosie
bescherming van motoren
en is onderhoudsvrij
Duurzaam en
milieubewust
Kostenefficiënt

Westkanaaldijk 26 3606 AM Maarssen Postbus 1 3600 AA Maarssen
T +31 (0) 346 555531 info@orvema.com

Stabiel in hard water en
mengbaar met MEG
2019V1

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of
eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten
te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

Gevaren en eisen
Voor informatie over giftigheid en veiligheid wordt verwezen naar het veiligheidsblad op de productpagina. Verstrekte informatie en adviezen, en voorzorgsmaatregelen
voor het omgaan met chemicaliën dienen met aandacht
te worden opgevolgd. Dit product mag niet worden gebruikt als vorstbeschermingsmiddel in drinkwatersystemen.
Transport is niet gereguleerd.

Goedkeuringen en specificaties

Naar de norm van
British Standards | BS 6580

Toepassing

Eerste gebruik
Protex® Automotive kan zonder problemen met andere
koelvloeistoffen op basis van mono-ethyleen glycol (MEG)
worden gemengd. Voor maximale bescherming wordt
echter aanbevolen uitsluitend Protex® Automotive te gebruiken. Bij twijfel of onduidelijkheden wordt geadviseerd
contact op te nemen met Orvema voor persoonlijk advies.
Vervangen van vloeistof
Er wordt aanbevolen het product in ieder geval elke 5 jaar
te vervangen.
Bewaren en verpakken
Antivries moet in ieder geval boven -20 °C, maar het liefst
onder normale temperaturen worden bewaard. Temperaturen boven 35 °C moeten zoveel mogelijk worden
vermeden. Zoals bij elke antivries wordt aanbevolen geen
gegalvaniseerd metaal te gebruiken voor enig onderdeel
van de opslag- of menginstallatie.
Verder wordt aangeraden Protex® Automotive in een doorzichtige verpakking niet langdurig bloot te stellen
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Mengverhouding
Externe hitte van interne verbranding wordt via de vloeistof naar de radiator geleid, waar de mix wordt gekoeld
door middel van luchtstroom. Voor optimale bescherming
van corrosie en bevriezing worden voor automotive de
verhoudingen zoals hiernaast aanbevolen.
In de automotive wordt aangeraden nooit te mengen met
minder dan 40% antivries concentratie. Dit adviseert
Orvema op basis van de behoeften van de OEM’s en
naar aanleiding van jarenlange ervaring en kennis.
Waterkwaliteit
Voor het mengen van het antivries concentraat heeft het
gebruik van zacht water voorkeur. Echter wijzen
laboratoriumtests uit dat gebruik van water met een
hardheid van 20°dH met maximaal 500 ppm chloor en
500 ppm sulfaat een acceptabele corrosiebescherming
geeft.
Geschikt voor Automotive
Voor informatie over waarom dit product geschikt is voor
automotive, wordt geadviseerd contact op te nemen met
Orvema.

Aanbevolen mengverhoudingen

Protex®

Water
Beschermt tot
-38°C

50%

50%

Protex®

Water
Beschermt tot
-26°C

40%

60%
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Chemische en fysische eigenschappen
Corrosiebescherming
Hittebestendigheid
test

Protex®

Limieten

Methode

Product uiterlijk

Heldere vloeistof

Heldere vloeistof

Visueel

Kleur

Blauw

Blauw

Visueel

Soortelijk gewicht (densiteit), 20ºC

1.131*

ASTM D1122

Refractie index, 20ºC

1,435*

ASTM D1218

Concentratie as, % w/w

0,4*

ASTM D1119

Kookpunt, equilibrium (evenwicht), ºC

155*

ASTM D1120

pH waarde (concentratie 33% volume)

8.3*

ASTM D1287

pH waarde (concentratie 50% volume)

8.4*

ASTM D1287

Vriespunt bescherming (con. 50% volume), ºC

≤ -33

ASTM D1177

Alkaliniteit (pH 5.5)

3.0*

ASTM D1121

Schuim (foam) eigenschappen, 88ºC
• Schuim (foam), ml

25*

50*

• Meettijd, sec

1.5*

5*

Hard wear stabiliteit, ml

< 0.05*

<0.0 5*t

Volume

4

Volume na 1 minuut

0

ASTM D1881
BS 5117:1.5

BS 5117: 2.2 corrosie test
ASTM D1384 corrosie test (nagenoeg gelijk aan BS 5117: 2.2
gewichtsverlies in mg/teststrip**
Geelkoper***

Koper

Soldeer/tin

Staal

Gietijzer

Aluminium

ASTM D3306 (max.)

10

10

30

10

10

30

BS 6580:1992 (max.)

10

10

15

10

10

15

Orvema Protex

0.2

0.3

1.2

0.3

-0.3

5.0

ASTM D4340 aluminium hittebestendigheid test
gewichtsverlies in mg/cm³ /week
Gewichtsverlies
ASTM D3306 (max.)

0.1

BS 6580:1992 (max.)

0

Orvema Protex

-0.2

* kenmerkende waarde
** gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure, gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid
*** geelkoper is een koper-zink legering
De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid
voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op
alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via
onze website te downloaden.
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