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Antifreeze

Productblad Protex® LL-I
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Een additievenpakket bevat werkzame stoffen voor het 
beschermen van verschillende metalen tegen corrosie, 
slibvorming en cavitatie. Voor optimale bescherming 
kunnen additieven worden toegevoegd aan water en 
koelvloeistoffen.

Product
Protex® LL-I Automotive wordt standaard geleverd als 
kleurloze vloeistof. Het is een additievenpakket. 

Het additievenpakket zorgt met name voor het bescher-
men tegen corrosie op alle soorten metalen inclusief 
aluminium, ijzer, koper en soldeerlegeringen. Ook 
beschermt het tegen cavitatie, slib- en kalkvorming. 
Protex® LL-I Automotive wordt aanbevolen voor hightech 
motoren in bijvoorbeeld raceauto’s, waarbij bescherming 
van het aluminium tegen hoge temperaturen belangrijk is.   

Protex® LL-I Automotive is een additievenpakket dat ge-
mengd met water ook wordt aanbevolen als koelvloeistof, 
spoelvloeistof of een testvloeistof voor alle soorten 
motoren en koelsystemen.

Technische eigenschappen
Het succes van Protex® LL-I Automotive schuilt in de 
stabiele samenstelling. Het is gebaseerd op een 
gepatenteerde silicaatvrije organische additieven 
technologie (OAT), waardoor het product een permanente 
bescherming biedt en zeer duurzaam is. Meer informatie 
over de samenstelling van de technologie is te vinden     
vanaf pagina 4.

Voordelen

Garandeert corrosie 
bescherming van motoren 
en is onderhoudsvrij

Stabiel in hard water en 
mengbaar met MEG en 
MPG

Duurzaam en 
milieubewust

Geschikt voor hightech 
verbrandingsmotoren
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P2 van P5

Goedkeuringen en specificaties

Officieel goedgekeurd voor 
General Motors | Holden
Hyundai Motor Group | Hyundai 
Newman-Haas | Newman-Haas 
VW | Porsche

Naar de norm van
MIL Standards | MIL-Spain | MIL-A-53009 
Navy | BR1326
SAE Standards | SAE J1034 
UNE Standards | UNE 26-361-88|1

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
Voor de optimale werking van Protex® LL-I Automotive 
dient de koelvloeistof waaraan het additief wordt 
toegevoegd te worden getest op vervuiling. Bij twijfel of 
onduidelijkheden wordt geadviseerd contact op te nemen 
met Orvema voor persoonlijk advies.

Bewaren en verpakken
Protex® LL-I Automotive moet in ieder geval boven -5°C, 
maar het liefst onder normale temperaturen worden 
bewaard. Temperaturen boven 35 °C moeten zoveel 
mogelijk worden vermeden. Er wordt aanbevolen geen 
gegalvaniseerd metaal te gebruiken voor enig onderdeel 
van de opslag- of menginstallatie. Protex® LL-I Automotive 
kan in ieder geval 5 jaar in een afgesloten, ongeopende 
verpakking worden bewaard, zonder effect op de kwaliteit 
van het product.

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

Er wordt aanbevolen het product te verpakken in 
ongebruikte, niet gerecyclede verpakkingen.
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P3 van P5

Aanbevolen mengverhoudingen

Mengverhouding
Voor optimale bescherming van corrosie en bevriezing 
worden voor automotive de verhoudingen zoals hiernaast 
aanbevolen.

Protex® LL-I Automotive kan met de meeste andere 
koelvloeistoffen op basis van mono-ethyleen glycol (MEG) 
worden gemengd.

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.

Geschikt als testvloeistof voor nieuwe 
motorblokken. De nieuwe motoren worden 

gedurende 5 tot 10 minuten getest, waarna de 
koelvloeistof wordt afgetapt en doorgaans weer 
wordt hergebruikt. Bij een verbrandingsmotor die 

niet direct in het voertuig wordt gebouwd, biedt het 
product maximaal twee maanden bescherming.

concentratie
10 %

Kan als spoelvloeistof worden gebruikt om 
koelsystemen te reinigen waarin andere 

corrosiebeschermers zijn gebruikt. Voor een goed 
resultaat is het van belang dat de motor op een 

normale temperatuur loopt en dat de thermostaat 
en radiatorkraan zijn geopend. In de meeste ge-

vallen moet het systeem twee keer worden doorge-
spoeld. 

concentratie
5 %
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Protex® LL-I Methode

Concentratie inhibitor (beschermer) 32% w/w

Concentratie water 68% w/w max ASTM D1123

Nitriet, amine, fosfaat, boraat, silicaat 0

Kleur Blank

Soortelijk gewicht (densiteit), 20ºC 1.058* ASTM D1122

pH waarde 9.4* ASTM D1287

Troebelingspunt (cloud point), ºC -15*

5% Concentratie

pH waarde 8.1* ASTM D1287

Effect op niet-metaal (non-metals) Geen effect GME 60 255

Hard water stabiliteit Geen neerslag VW PV 1426

* kenmerkende waarde

** gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure, gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid

*** geelkoper is een koper-zink legering

**** AIMn is een aluminium-mengaan legering
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ASTM D1384 corrosie testen - 300 ppm chloride
gewichtsverlies in mg/coupon**

Geelkoper*** Koper Soldeer/tin Staal Gietijzer Aluminium AIMn****

ASTM D5216 (max.) 10 10 30 10 10 30 -

5% Orvema Protex® LL-I 0.6 0.6 0.6 0.0 0.7 9.8 4.8
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Gemodificeerde MTU hoge temperatuur corrosie test (2000W)
gewichtsverlies in mg/cm³ /week

IJzer Alluminium

Testduur, 116 uren SAE 329 AIMgSi1*

5% Orvema Protex® LL-I, in gedeioniseerd water teststrip, heet -1.3 9.3 1.8

5% Orvema Protex® LL-I, in FVV water teststrip, heet -9.0 -16.4 40.7
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Corrosie bescherming (veroudering test)
gewichtsverlies in mg/coupon**

Test omtstandigheden Typische industrie waarde Orvema Protex® LL-I

Testduur, uren 169 504

Hoeveelheid koelvloeistof, liters 5.0 L 6.0 L

Druk, bar 1.5 bar 2.5 bar

Stroomsnelheid, liter per minuut 3.0 l/min 3.5 l/min

Hittebron, Watt 5500 W 5000W

Temparatuur in verwarmingsketel, ºC 95 ºC 115ºC

Temparatuur in koelkast ºC 75ºC 95ºC

Concentratie koelvloeistof in water, % 40 volume % 20 volume %
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Gewichtsverlies in mg² (Arteco test Parameters)**
 

Brons
CuZN
****

Koper
CU

Soldeer/tin
CB

Staal 
FeC

*****

Gietijzer
FeCMnSi
******

Aluminium
AL

AIMn

*******

Referentie koelvloeistof***

Na eerste reiniging 2.90 3.62 21.45 -1.68 -2.19 82.10 64.02

Na complete reiniging 5.66 4.99 25.83 0.11 -0.36 125.01 94.33

Orvema Protex® LL-I

Na eerste reiniging 1.33 1.03 0.27 0.36 0.52 23.91 27.05

Na complete reiniging 1.76 1.46 0.52 0.40 0.69 60.16 63.15

* AIMgSi1 is een aluminium-magnesium-silicium legering 

** gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure, gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid

*** de referentie koelvloeistof is een kwaliteitsvolle, conventionele, silicaat bevattende koelvloeistof.

**** brons is een koper-zink legering

***** staal is een ijzer-koolstof legering

****** gietijzer is een ijzer-koolstof-mengaan-silicium legering

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


