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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO ELC (EXTENDED LIFE COOLANT) EXTRA  

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO ELC EXTRA – це універсальна охолоджувальна рідина/антифриз з надподовженим 
терміном служби. Завдяки власному пакету органічних інгібіторів корозії за технологією OAT 

(Organic Acid Technology), який не містить сполук 2-EHA, нітритів, боратів, амінів і фосфатів, 
антифриз призначений для використання в усіх марках/моделях легкових та вантажних 
автомобілів. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Охолоджувальна рідина/антифриз SUNOCO ELC EXTRA повністю сумісний з усіма 
технологіями охолоджувальних рідин і забезпечує терміни служби 150 000 миль (~240 000 

км) пробігу/5 років для автомобілів/легких вантажівок або 600 000 миль (966 000 км) 

пробігу/12 000 годин/6 років для великовантажних транспортних засобів. Удосконалена 
система присадок OAT у SUNOCO ELC EXTRA захищає всі метали системи охолодження, у тому 
числі з алюмінію, від іржі та корозії, а також забезпечує відсутність кавітаційного пітинга у 
мокрих гільзах. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

SUNOCO ELC EXTRA забезпечує надійний захист для всіх транспортних засобів, як на трасі, так 
і на бездоріжжі. Антифриз спеціально розроблений для захисту важких будівельних, 
сільськогосподарських та інших дизельних двигунів у важких умовах експлуатації і є 
охолоджувальною рідиною з подовженим терміном служби, дійсно розробленою для 
використання в змішаних автопарках. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

ASTM D3306, D4985, D6210, D7583  

AS/NZS 2108.204 TYPE A 

BRP (BOMBARDIER REC VEHICLES) 

CAT 

CHRYSLER MS7170, MS9769 

CUMMINS 3666132, 14603 

DAF MAT 74002 

DDC 2987SE, 93K217 

FORD ESE-M97B44A, WSS-M97B44D, WSS-

M97B51-A1 

FREIGHTLINER 48-22880 

GM 1825M, 1899M, 6277M, HEAVY TRUCK 

JIS K2234 

KENWORTH RO26-170-97 

KOBELCO 

KUBOTA 

MACK 014GS17004, 014GS17009 

MAN 324 NF 

MB DBL 7700 

MTU FTL 5047 

PACCAR CS0185 

PETERBILT 8502.002 

SCANIA TB1451 

TMC RP329B, RP338 

VOLVO HEAVY TRUCK 
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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 9973 

Колір  блідо-жовтий 

Питома густина @15 °C 1,065 – 1,085 

pH  8-9 

Резервна лужність, ml, не менше 1,5 

Температура початку кристалізації 50% за об’ємом 
розчину, °С/°F, не вище 

-37/-34 

Обсяг піни, ml, не більше 50 

Хлориди, ppm, не більше 25 

Кремній, ppm, не більше 130 

Фосфати, ppm, не більше 10 

Нітрити, ppm, не більше 10 

mailto:contact@sunocoukraine.com
https://sunocoukraine.com/
https://www.facebook.com/SunocoUkraine

