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Coolmix LL-CAT!
04-01-2014!!!!!!
Beschrijving! Orvema Coolmix LL-CAT gemengd met de voorgeschreven hoeveelheid water                         

- wordt in verbrandingsmotoren en speciaal bij ‘heavy-duty’ toepassingen, als 
koel- en warmteoverdracht vloeistof toegepast. De in de motor bij 
verbrandingsproces ontwikkelde hitte wordt door de vloeistof naar de radiator 
overgedragen en daar door lucht gekoeld. !

 
Orvema Coolmix LL-CAT variant met nitriet en molybdaat, is een vloeistof op 
ethyleen glycol basis en zorgt voor een onderhoudsvrije bescherming tegen 
bevriezing en oververhitting (koken) zorgt, maar ook tegen corrosie. De 
verlengde levensduur, vaak gelijk aan de levensduur van de motor, wordt 
bereikt door het gebruik van de niet zichtbaar in kwaliteit teruglopende werking 
van de corrosie inhibitoren.!!

! Orvema Coolmix LL-CAT biedt veel voordelen voor zowel de                                              
motorconstructeur als de gebruiker:!!
- verlengde levensduur, door synergie van gekozen producten en additieve!
- verbeterde warmteoverdracht, geeft meer vrijheid en mogelijkheden bij de 

motorconstructie!
- minder reparaties, aan thermostaat, radiator en waterpomp!
- betrouwbaar, constante kwaliteit en stabiele toevoegingen!
- verbeterde stabiliteit, bij hard water door afwezigheid van silicaten en 

fosfaten!
- bespaart tijd en geld, onderhoudsvrij product!
- geschikt voor gemengde wagenparken, één product voor personenauto’s, 

transport en industrie!
- milieuvriendelijk, door gebruik van organische moleculen additiefpakket!!

! Gebaseerd op een gepatenteerde niet-aromatische hydrocarbon (aliphatic acid)                                              
technologie zonder silicaten biedt Orvema Coolmix LL-CAT een permanente 
(long-life) bescherming van alle metalen, inclusief aluminium en ijzerlegeringen 
gebruikt bij de constructie van de motor. Uitgebreide praktijktesten en de 
synergie van de in deze koelvloeistof aanwezige enkele en meervoudige 
carbolzuren (mono- en di-carboxylix acids) hebben bewezen een bescherming 
te geven van ten minste 650.000 km (ca. 8.000 uur) in motoren van 
vrachtwagens en bussen. Wij bevelen aan de koelvloeistof elke 5 jaar te 
vervangen of op hiervoor de aangeven kilometerstanden of uren als deze zich 
binnen de 5 jaar voordoen.  !
Orvema Coolmix LL-CAT biedt als gevolg van de toepassing van 
geoptimaliseerde en gepatenteerde organische corrosie beschermers ‘long-life’ 
bescherming tegen alle vormen van corrosie.!

! !                                             
!  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Toepassing! Orvema Coolmix LL-CAT biedt een efficiënte bescherming tegen bevriezing                           

en corrosie. Voor een perfecte corrosie bescherming wordt aanbevolen een 
minimale concentratie van 33% (volume) Orvema Coolmix LL-CAT in de 
koelvloeistof te gebruiken. Dit geeft een bescherming tegen bevriezing tot - 20 
°C. De in Europa veel voorkomende waarde van 50/50 (50% concentratie) geeft 
bescherming tot - 40 °C. Mengsels met een concentratie hoger dan 70 volume 
% Orvema Coolmix LL-CAT worden niet aanbevolen. De maximale 
bescherming tegen bevriezing (ongeveer - 69 °C) wordt bereikt bij een 
concentratie van 68 volume % Orvema Coolmix LL-CAT!!
Orvema Coolmix LL-CAT kan zonder problemen in motoren van gietijzer, 
aluminium of een combinatie van deze twee metalen worden gebruikt evenals 
in koelsystemen van een aluminium of koper legering.!!!

Mengbaarheid! Orvema Coolmix LL-CAT kan zonder problemen met de meeste                      
koelvloeistoffen op basis van ethyleen glycol worden gemengd. Voor maximale 
bescherming tegen corrosie en de stabiliteit van de corrosie additieven en 
voorkoming van vervuiling bevelen wij echter aan uitsluitend (exclusief)  
Orvema Coolmix LL-CAT te gebruiken.!!!

Goedkeuringen ! Orvema Coolmix LL-CAT is goedgekeurd door de meeste Amerikaanse                   
constructeurs van ‘heavy-duty’ motoren en een up-to-date lijst met 
goedkeuringen is separaat beschikbaar.!!

! - Caterpillar, CAT EC-1!                                             
! - MAK, A4.05.09.01!                                             !!
Beschikbaarheid! Orvema Coolmix LL-CAT is een mengsel van het (antivries) concentraat met                  

water en geeft een vorstbescherming tot – 40 °C bij een 50/50% 
mengverhouding. Neem contact met ons op voor de beschikbaarheid van de 
diverse verpakkingen, beschikbare concentraties en kleuren.!!!

Opslag en eisen! Orvema Coolmix LL-CAT moet bij voorkeur onder normale                   
omgevingstemperaturen worden opgeslagen, waarbij temperaturen boven de 
35 °C tot het minimum moeten worden beperkt. Orvema Coolmix LL-CAT kan 
tot 8 jaar in afgesloten, niet geopende verpakking worden bewaard zonder 
effect op de kwaliteit van het product. Het gebruik van nieuwe, ongebruikte 
verpakkingen (en niet van gerecyclede) wordt zeer aanbevolen. En zoals bij 
elke antivries of koelvloeistof is het niet toegestaan dat gegalvaniseerd metaal 
wordt gebruikt voor leidingen of enig onderdeel van de meng/opslaginstallatie.
! !                                                                       !!!
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Giftigheid en veiligheid! Voor informatie over giftigheid en veiligheid verwijzen wij naar het materiaal       

veiligheidsblad (MSDS). Het transport van het product is niet gereguleerd. Voor 
alle op MEG (ethyleen glycol) gebaseerde antivries producten is een etiket is 
vereist: Xn: R 22 (schadelijk indien doorgeslikt) en S2 (buiten bereik van 
kinderen houden). Dit product mag niet worden gebruikt als 
vorstbeschermingsmiddel in drinkwater systemen.!!

!
!

Orvema Protex HD

Chemische en fysische eigenschappen

Protex HD Limieten Methode

Ethyleen glycol 92.5 % w/w glycol base

Overig glycol 0.5% w/w max. 5% w/w max.

Concentratie inhibitor (beschermer) 5% w/w

Cencentratie water 4.0 % w/w max. 5% w/w max. ASTM D1123

Concentratie as 1.6 % w/w* 5% w/w max. ASTM D1119

Amine, fosfaat, boraat, silicaat nul

Nitriet Chromatografie 1100 ppm* Ion

Molybdeen 1100 ppm* ICP

Chloriden 200 ppm*

Kleur Rood

Soortelijk gewicht (densiteit), 15ºC 1.119* 1.110 tot 1.145 ASTM D5931

Soortelijk gewicht (densiteit), 20ºC 1.116* ASTM D5931

Kookpunt, equilibrium (evenwichts) 172ºC* > 163ºC ASTM D1120

Alkaliniteit (ph 5,5) 5.2* report ASTM D1121
* kenmerkende waarde
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Orvema Coolmix LL-CAT

Chemische en fysische eigenschappen

50% ASTM 3306 Methode

pH waarde 8.7 7.5 tot 11.0 ASTM D1287

Schuim eigenschappen, 88ºC 50 ml* 150 ml* max. ASTM D1881

- meettijd 10 sec.*

Kristalvorming, begin < -36ºC < -37ºC ASTM D117

Vriespunt, bescherming - 40ºC*

Effect op niet-metaal geen effect GME 60 255

Vlek eigenschappen geen effect ASTM D1882

Hard water stabiliteit geen neerslag VW PV 1426
* kenmerkende waarde

Orvema Coolmix LL-CAT

Corrosie bescherming

ASTM D1384 corrosie test

gewichtsverlies in mg/coupon¹

brons* koper soldeer/tin staal gietijzer aluminium

ASTM D3306 (max.) 10 10 30 10 10 30

Orvema Protex LL 1.0 0.9 0.0 0.0 - 0.3 2.2
¹ gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure,!
  gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid

* brons is een koper-zink legering
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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.

ASTM D4340 aluminium hittebestendigheid test, 25%

gewichtsverlies in mg/cm³ /week

ASTM D3306 (max.) 1.0

Coolmix LL-CAT 0.03
¹ gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure,!
  gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid

Gemodificeerde MTU hoge temperatuur corrosie test (2000W)

gewichtsverlies in mg/cm³ /week

Testduur, uren 48 69 116 48 69 116

Referentie koelvloeistof²

         warme coupon, - 13.1 4.3 - 18.2 284.2

         bovenste coupon 30.0 1.6 5.7 6.2 152.2

Orvema Protex LL

        warme coupon, -0,2 -2,1 -0,5 20,2 24,6 35,1

        bovenste coupon 3,4 0.1 1,9 20,1 42,1 18,5
¹ gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure,!
  gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid

² de referentie koelvloeistof is een kwaliteitsvolle, conventionele, silicaat bevattende koelvloeistof.
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