DR.
Atölye Bakım Uzmanı

PREMİUM

Yeni Nesil Antifiriz

LİNE

TC 12 PLUS
Kullanım Amacı :
Aracınızdaki motor ve soğutma sisteminde (radyatörüne )
kullanılması amacı ile özel olarak tasarlanmştır.

Özelliği :
• Özel korozyon koruyucu katkıları nedeni ile
korozyon oluşumunu çok uzun süreli engeller.
• Isı transferini iyileştirir ve sensörlerin düzgün
ve hızlı çalışmasını sağlar.
• Klima sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.
Kısa zamanda arıza yapmayı engeller.
• 1.2-Ethandiol-Bazlıdır.
• Uzun ömürü sayesinde çevrecidir.
• Köpük oluşturmaz.
• Hortuma, sızdırmazlık gibi malzemelere zarar vermez.
• Özellikle dökümden , aluminyumdan veya kombinasyonundan
oluşmuş motorlarda veya aluminyum ve bakır alaşımından
oluşmuş radyatörde kullanılır.
• Özellikle yüksek ısı ihtiyacı olan hafif alaşımlı
motorlarda tavsiye edilir.
• Nitrit-, amin-, fosfat ve silikat içermez.
• Gelirtirilmiş yeni motor tasarımındaki mevcut ihtiyacı karşılar.

Uygulama :

Karışım Bilgileri

• Bulunduğunuz ildeki hava durumuna göre aşağıda
yazılı bilgileri doğrultusunda kullanılabilir.
Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler,
hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları
otobüsler, kamyonlar

Stok Kodu
900 356 001
900 356 003
S900 356 001

Bilgi :

S900 356 003
G900 356 001
G900 356 001

• Binek araç 500.000 km kadar (Yaklaşık 8.000 saat )
• Ağır Vasıta 250.000 km kadar (Yaklaşık 2.000 saat)
• Sabit Motor yaklaşık 5 yıl (yaklaşık 32.000 saat )
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Antifiriz

BU ÜRÜNLERDE 200 LT. VE 1 TON MEVCUTTUR.

Neden Technolit ?
Almanyadan onay Spesifikasyonlar :
VW TL 774 onayı
Porsche, Audi-Seat-Skoda G 12 onayı
MAN 324 SNF
MB onayı 325.3,

Hem Kalite Hem güven
Zertifiziert nach

ISO 9001:2008

Su %

ISO 14001:2004

EN 1090/DIN 18 800 ,T7

