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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO A/F COOLANT 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO A/F COOLANT – це високоякісний антифриз зеленого кольору на основі 
етиленгліколю. Він призначений для систем охолодження легкових автомобілів та малих 

вантажівок (мікроавтобусів). Антифриз забезпечує захист всіх металевих деталей від іржі та 
корозії, що може спричинити пошкодження системи охолодження. Він повністю сумісний з 
усіма конструкційними матеріалами систем охолодження, у тому числі виготовлених з 
алюмінію, міді, припою, латуні, чавуну та сталі. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

SUNOCO A/F COOLANT захищає від іржі, корозії, забруднення системи охолодження 
шламом, утворення накипу, замерзання та кипіння теплоносія. Антифриз призначений для 
використання в більшості систем охолодження автомобілів та малих вантажівок, а також 

гарантує надійний захист упродовж 2 років або 50 000 миль пробігу (~80 000 км). 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

SUNOCO A/F COOLANT розроблено для використання там, де рекомендовано високоякісній 
та надійний антифриз зеленого кольору із відповідними специфікаціями. 

Доступні версії концентрату та розчин з водою 50/50. 

50/50 = захищає до -36 °C і до 130 °C 

40/60 = захищає до -52 °C і до 132 °C 

30/70 = захищає до -64 °C і до 136 °C. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

ASTM D3306, D-4985 

Chrysler MS 7170 

Ford ESE-M97B44-A 

GM 1825M, 1899M 

TMC RP 302B 
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ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

УВАГА! 
Антифриз містить етиленгліколь та є дуже небезпечною отрутою за випадкового потрапляння усередину 
організму (проковтування). Під час використання слід виконувати усі заходи безпеки наведені у Паспорті Безпеки 
Матеріалу (MSDS). MSDS продукту доступний на сайті або надається за запитом. 
 

Відпрацьовані рідини не повинні скидатися в підземні або поверхневі джерела води, каналізаційні системи або 
сміттєві баки. Тривалий або повторний контакт з відпрацьованою рідиною може спричинити захворювання 
шкіри. Тому завжди слід використовувати стерильні рукавички. Якщо частина шкіри контактує з відпрацьованим 
матеріалом, цю частину слід негайно промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення або 
почервоніння шкіри, викликаного контактом, негайно зверніться до свого лікаря. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до MSDS. 
 

Зазначені в цьому документі дані та специфікації OEM вказані відповідно до наших знань. Наведена технічна 
інформація містить типові характеристики та не повинна вважатися стандартом на продукт або стандартом, на 
підставі якого приймається або відхиляється поставлений продукт. Споживач зобов’язаний ознайомитися з 
посібником користувача свого обладнання та обрати відповідні експлуатаційні матеріали та специфікації для 
застосування. Зміст наданого Технічного Опису може змінюватись без повідомлення.  

 

КОД ПРОДУКТУ 7163 

Колір  зелений 

Питома густина @15 °C 1,070 – 1,090 

pH  10-11 

Резервна лужність, ml, не менше 3,4 

Температура початку кристалізації 50% за об’ємом 

розчину, °С/°F, не вище 
-37/-34 

Масова частка води, %, не більше 54 

Масова частка гліколів, %, не менше 46 

Обсяг піни, ml, не більше 150 

Стабільність піни, sec, не більше 5 

Кремній, ppm, не більше 250 

Хлориди, ppm, не більше 25 
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