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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO RADIATOR COOLANT G13 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO RADIATOR COOLANT G13 – це антифриз нового покоління, що виготовлений на 
основі моноетиленгліколю преміум класу та 100% органічних присадок вищої якості (G13). 

Забезпечує відмінний захист у контурі охолодження двигуна за температури до -37 °C. 
Антифриз готовий до застосування та забарвлений в фіолетовий колір. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

Антифриз SUNOCO RADIATOR COOLANT G13 захищає від іржі, корозії, забруднення системи 
охолодження шламом, утворення накипу, кавітації, замерзання та кипіння теплоносія. Не 
містить амінів, фосфатів, нітритів та силікатів. Повністю сумісний з конструкційними 
матеріалами системи охолодження, у тому числі виготовлених з алюмінію, міді, припою, 
латуні, чавуну та сталі. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Антифриз SUNOCO RADIATOR COOLANT G13 готовий до застосування та  призначений для 
використання в більшості систем охолодження сучасних автомобілів, вантажівок та 
спеціальної техніки. Виконує вимоги VW 774 J (G13). 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

VW TL 774 J (G13) 

Антифриз сумісний з охолоджувальними рідинами, які відповідають специфікаціям: 
G12 (VW TL 774 D) 

G12+ (VW TL 774 F) 

G12++ (VW TL 774 G) 
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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.  

 

Колір  фіолетовий 

Густина за 20 ⁰С, kg/m3 1080 

pH  8,5 

Температура кипіння за тиску 240 kPa °С, не нижче 135 

Температура початку кристалізації, °С, не вище -34 

Захист, °С, не вище -37 

Корозійний вплив на метали, mg/cm, не більше: 
Припій 

Мідь 

Латунь 

Сталь 

Алюміній 

Чавун 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

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

