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Kroon-Oil Coolant SP 12 EVO
Beschrijving
Coolant SP 12 EVO is een nieuwe generatie, gebruiksklare premium Long Life koelvloeistof met een vorstbeveiliging van -37°C. De
gepatenteerde LOBRID Si-OAT additieventechnologie staat garant voor een uitmuntende en langdurige corrosiebescherming en
langdurige stabiliteit. Dit product heeft een zeer hoog zuurneutraliserend vermogen waardoor zeer lange verversingstermijnen mogelijk
zijn. Verder biedt Coolant SP 12 EVO zeer snel een volledige corrosiebescherming van nieuw gemonteerde corrosiegevoelige aluminium
onderdelen. Een volledige corrosiebescherming is al bereikt binnen één bedrijfsuur. Coolant SP 12 EVO is volledig vrij van aminen,
nitrieten, fosfaten, boraten en 2-ethylhexaanzuur.

Toepassing
Coolant SP 12 EVO is een moderne gebruiksklare Long Life koelvloeistof voor moderne koelsystemen. Het product is specifiek
ontwikkeld voor de huidige generatie BMW- en VAG-modellen waar BMW een HT-12 kwaliteit koelvloeistof voorschrijft en VAG een VW
G12 EVO kwaliteit. Coolant SP 12 EVO is volledig backwards compatible en ook volledig mengbaar met de oudere BMW (Coolant SP 11)
en VAG koelvloeistoffen (Coolant SP 13,Coolant SP 12++ , Coolant SP 12).

Specificaties
BMW 83 19 2 458 358 / 83 19 2 466 484
Cummins CES 14603
Deutz DQC CC-14
Liebherr LH-01-COL3A
MAN 324 Si-OAT
MB 325.5 / 325.6 / 326.5 / 326.6
Scania TB-1451
VAG G12 evo / TL 774-L / G12E050

Typische standaardanalyses
Kleur

PINK

Dichtheid bij 15 °C, kg/l

1,072

pH - waarde

8,0

Kristallisatiepunt, °C

-37

Beschikbare verpakkingen

36951

36952

36992

36953

36954

36955

1 L flacon

5 L can

15 L Bag in

20 L can

60 L drum

208 L vat

Box

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.
Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl

