
BIZOL Pacifi c Antifreeze
Антифриз с дълъг живот за защита на охладителната система на автомобила. Произвежда се на базата 
на етиленгликол и съдържа фосфатни компоненти, които са характерни за изискванията на азиатските 
производители на автомобили. Този продукт не съдържа нитрити, амини, силикати и борат. Тази 
формула е с изключително дълъг интервал за смяна до 10 години или 200 000 км.

СВОЙСТВА
предотвратява образуването на пяна;
предотвратява замръзването на охладителна система;
защитава от прегряване;
предпазва от корозия;
повишава безопасността при шофиране;
минимален разяждащ ефект върху гумени и синтетични материали;
подходящ за алуминиеви двигатели.

КЛАСИФИКАЦИИ, СПЕЦИФИКАЦИИ, ПРЕПОРЪКИ
Hyuindai / Kia MS 591-08
Renault Samsung SMS 591-01
GM Daewoo EDS-M-8210
Ssangyong SES N 761-01
FORD WSSM97B55 Motorcraft  Specialty Green Engine Coolant
Honda E-Coolant Green 08CLAG010S0
Mazda C200-CL-005A4X FL22 Coolant
Nissan L250 Anti-freeze Coolant KE90299944
Subaru SOA635002 SOA868V9210 Long Life Coolant

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Цвят Зелен
Основа Моноетиленгликол
Плътност при 20°C  1110 - 1120 kg/m³
Точка на замръзване (смесен с вода 1:1)  -35 °C
pH (отношение на сместа 1:2)  7.5 - 10

ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
За моторни превозни средства от азиатски производители на автомобили.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Източете охладителна система и я промийте с Bizol Kühlreiniger (Art. No. 3989). Смесете Bizol Pacifi c 
Antifreeze с дестилирана вода съгласно таблицата за разреждане и го напълнете в радиатора. Моля 
следвайте оперативните инструкции на производителите на двигатели.

www.bizol.com
www.ac-93.com

Информацията ни е базирана върху задълбочени изследвания и може да се счита за надеждна, въпреки че не е правно 
обвързваща. Характеристеките са типични за текущото производство, с които ще се съобразяваме.
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ОПАКОВКА ПРОДУКТОВ КОД ЕЗИЦИ
1l 1450 DE/EN/ES/RUS/UA/AR
5l 1451 DE/EN/ES/RUS/UA/AR
25l 1452
60l 1453
200l 1454

Информацията ни е базирана върху задълбочени изследвания и може да се счита за надеждна, въпреки че не е правно 
обвързваща. Характеристеките са типични за текущото производство, с които ще се съобразяваме.
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