
Опис
Комбінація активних речовин з комплексним 
пакетом інгібіторів на основі гібридної технології. 
Забезпечує чудовий захист від замерзання, корозії і 
перегріву протягом всього терміну служби двигуна. 
Антифриз на основі етиленгліколю не містить 
амінів, боратів, нітритів і фосфатів.

Властивості
- відмінний захист від корозії
- не містить аміни, борати, нітрити і фосфати 
- захищає від перегріву

LIQUI MOLY рекомендує даний продукт
додатково для транспортних засобів або
агрегатів, для яких потрібні наступні
специфікації або ОЕМ номери:
Audi TL-774 G = G12++ ∙ MAN 324 Typ Si-OAT ∙ MB 
325.5 ∙ Seat TL-774 G = G12++ ∙ Skoda TL-774 G = 
G12++ ∙ Volkswagen TL-774 G = G12++

Технічні дані
Густина при 20°C 1,114 г/см³
Вміст води 3 %
Водневий показник       8,4 - 8,55
База етиленгліколь 

з інгібіторами
Колір/зовнішній вигляд яскравочервоний,

прозорий

Температура спалаху       122 °C
Запах
Мінімальний строк 
придатності у первинній 
упаковці

слабкий
36 місяців

Рекомендована 
температура зберігання

вище -20°C 
короткочасно до +35 °C

Сфера застосування
Для двигунів з чавуну, алюмінію або їх комбінації, а 
також для систем охолодження з алюмінієвими та/
або мідними сплавами. Спеціально для двигунів з 
легких сплавів, в яких потрібний особливий захист 
алюмінію при високих температурах. Для легкових 
автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів, 
сільськогосподарських машин, а також 
стаціонарних двигунів і агрегатів, яким потрібно 
антифриз цього рівня якості.

Застосування
Очистити систему охолодження за допомогою 
очищувача системи охолодження LIQUI MOLY 
Kühler-Reiniger (арт. 3320). Спорожнити систему 
охолодження і промити достатньою кількістю води. 
Заповнити антифризом Kühlerfrostschutz KFS 12++ і 
водою відповідно до таблиці дозування. Для цього 
ми рекомендуємо дистильовану воду. Залежно від 
жорсткості і якості води (жорсткість не вище 3,566 
ммоль/л) можливо розведення і водопровідною 
водою. Утилізація відповідно до місцевих приписів. 
Інтервали заміни у відповідності до приписів 
виробника. Зберігати тільки в нерозбавленому 
стані. Може змішуватися з охолоджуючими 
рідинами на основі етиленгліколю.

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ
Антифриз        Вода          Захист до

2 частини     -20 °C1 частина         
1 частина         
2 частини        

1 частина      -40 °C 
1 частина      -68 °C

Доступні фасовки
1 л пластикова каністра      21134

D-GB-I-E-P
5 л пластикова каністра      21135

D-GB-I-E-P
21136
D-GB

20 л пластикова каністра

60 л металева бочка 21137
D-GB

200 л металева бочка 21304
D-GB

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною,
проте вона не повинна використовуватися
як обов'язкова рекомендація.
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Kühlerfrostschutz KFS 12++

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax:   +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




