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Antifreeze

Productblad Protex® B-40
Automotive

Voordelen

Garandeert corrosie 
bescherming van motoren 
en is onderhoudsvrij

Duurzaam en 
milieubewust

Geschikt voor een breed 
wagenpark dankzij 
vele goedkeuringen en 
specificaties

Stabiel in hard water en 
mengbaar met MEG
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Antivries is een vloeistof die gebruikt wordt om de tem-
peratuur 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® B-40 Automotive wordt standaard geleverd in de 
kleur violet. Het is een antivries concentraat op basis van 
mono-ethyleen glycol (MEG) en additieven.

De antivries beschermt tegen corrosie, slib-, kalkvorming, 
oververhitting en bevriezing. Dit draagt bij aan de  
bescherming van hightech motoren; inclusief aluminium 
materialen en koperhoudende legeringen. Thermostaat, 
radiator en waterpomp blijven hierdoor goed 
onderhouden.

Protex® B-40 Automotive is een duurzaam antivries 
concentraat dat vermengd met water (gedemineraliseerd) 
wordt gebruikt voor zware voertuigen met dieselmotoren.

Technische eigenschappen
Protex® B-40 Automotive is een lobrid antivries gebaseerd 
op een combinatie van organische additieven technologie 
en minerale silicaat additieven (Si-OAT). Hierdoor biedt 
het product een permanente bescherming tegen corrosie 
en is het zeer duurzaam. Meer informatie over de samen-
stelling van de technologie is te vinden vanaf pagina 4.
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P2 van P4

Goedkeuringen en specificaties

Gevaren en eisen
Voor informatie over giftigheid en veiligheid wordt verwe-
zen naar het veiligheidsblad op de productpagina. Ver-
strekte informatie en adviezen, en voorzorgsmaatregelen 
voor het omgaan met chemicaliën dienen met aandacht 
te worden opgevolgd. Dit product mag niet worden ge-
bruikt als vorstbeschermingsmiddel in drinkwatersystemen. 
Transport is niet gereguleerd.

Toepassing
Eerste gebruik
Protex® B-40 Automotive kan met de meeste andere koel-
vloeistoffen op basis van mono-ethyleen glycol (MEG) 
worden gemengd, dit wordt echter wel afgeraden. Voor 
maximale bescherming wordt aanbevolen uitsluitend 
Protex® B-40 Automotive te gebruiken. Bij twijfel of ondui-
delijkheden wordt geadviseerd contact op te nemen met 
Orvema voor persoonlijk advies.

Vervangen van vloeistof
Er wordt aanbevolen het product in ieder geval elke 3 tot 
4 jaar te vervangen.

Bewaren en verpakken
Antivries moet het liefst onder normale temperaturen wor-
den bewaard. Temperaturen boven 30 °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. 
Protex® B-40 Automotive kan in ieder geval 3 jaar in een 
afgesloten, ongeopende verpakking worden bewaard, 
zonder effect op de kwaliteit van het product. 

Verder wordt aangeraden Protex® B-40 Automotive in een 
doorzichtige verpakking niet langdurig bloot te stellen aan 
direct zonlicht. Dit kan na verloop van tijd de kleur van de 
antivries doen vervagen. Bewaar Protex® B-40 Automotive 
in een doorzichtige verpakking daarom binnen.

Er wordt aanbevolen het product te verpakken in onge-
bruikte, niet gerecyclede verpakkingen.

Officieel goedgekeurd voor
Daimler AG | Mercedes-Benz | 325.6
Daimler AG | Mercedes-Benz | 326.6
Daimler AG | SETRA | 325.5
Daimler AG | Smart | 325.6
VW | Audi | TL 774-G
VW | Bentley | TL 774-G
VW | Bugatti | TL 774-G
VW | Lamborghini | TL 774-G
VW | Porsche
VW | Seat | TL 774-G
VW | Skoda | TL 774-G
VW | Volkswagen | TL 774-G

Naar de norm van
ASTM Standards | ASTM D3306
British Standards | BS 6580
Chinese Standard | GB 29743-2013
French Standards | NFR 15-601
Japanese Standards | JIS K 2234:2206
Önorm | Önorm V5123
SAE Standards | SAE J1034
South African National Standard | SANS 1251:2005 
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Aanbevolen mengverhoudingen
Mengverhouding
Externe hitte van interne verbranding wordt via de vloei-
stof naar de radiator geleid, waar de mix wordt gekoeld 
door middel van luchtstroom. Voor optimale bescherming 
van corrosie en bevriezing worden voor zware voertuigen 
de verhoudingen zoals hiernaast aanbevolen.

In de automotive wordt aangeraden nooit te mengen met 
minder dan 40% antivries concentratie. Dit adviseert Or-
vema 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 laborato-
riumtests uit dat gebruik van water met een hardheid van 
20°dH met maximaal 500 ppm chloor en 500 ppm sul-
faat 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. 

50%

Protex® B-40 Water

Beschermt tot 
-38°C

50%

40%

Beschermt tot 
-26°C 

60%

Protex® B-40 Water
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Limieten Methode

Soortelijk gewicht (densiteit), 20 °C 1.122-1.1125 g/cm3 DIN 51 757-4

Kookpunt min. 160 °C ASTM D1120

Vlampunt min. 120 °C DIN EN ISO 2719

pH waarde 8.2-8.6 ASTM D1287

Alkaliniteit (reserve) 8.0-11.0 ml ASTM D1121

Water aandeel max. 3 % DIN 51 777-1

Bevriezingspunt, concentratie 50 % v/v lager dan - 38 °C ASTM D1177

Bevriezingspunt, concentratie 33 % v/v lager dan - 18 °C ASTM D1177

Schuim eigenschappen concentratie 33 % v/v max 20 ml/max 5 ml VW TL 774-G

Schuim eigenschappen concentratie 33 % v/v max 50 ml / 3 s ASTM D1881
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Laboratorium corrosietest VW TL 774-G
gewichtsverlies waarde, g/m2 

Koper Soldeer Koper/Zink 
(brass)

Staal Gietijzer GAlSiCu4 ** AlSi12 **

Gewichtsverlies - 0.8 * - 0.3 * - 0.9 * 0.2 0.3 - 1.1 * - 1.1 *

VW TL 774-G 
limiet, g/m2

max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 2 max. 2

AlMn ** GAlSi10Mg **

Gewichtsverlies - 0.6 * - 0.6 *

VW TL 774-G 
limiet, g/m2

max. 2 max. 2

Chip/filtreer papier methode DIN 51 360-2 (VW TL 774-G)

Concentratie Waarde Limiet, waarde VW

20% v/v 4 max. 4

40% v/v 2 max. 2

*gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid

** aluminium legeringen

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 toepas-
singen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze 
website te downloaden.


