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ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ 

 

SUNOCO SUNIZOL ANTIFREEZE P 

 
ОПИС ПРОДУКТУ 

SUNOCO SUNIZOL ANTIFREEZE P – це нетоксичний пропіленгліколевий антифриз-концентрат 
для циркуляційних контурів холодоагенту обладнання харчової промисловості. SUNOCO 

SUNIZOL ANTIFREEZE P є низькотоксичним антифризом-концентратом, який за використання 

передбачає розведення водою. Він спеціально призначений для використання в якості 
рідини-теплоносія для охолодження та передачі тепла. За виготовлення антифризу 
використана технологія інгібіторів органічних кислот, які не містять нітритів, амінів, 
фосфатів, боратів і силікатів, що забезпечує винятковий захист від корозії всіх металів 

сучасного охолоджувального обладнання, панелей, акумуляторів, труб і двигунів. Крім того, 
це біорозкладаний продукт, що гарантує його зникнення з часом у разі витоку на землю. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ 

• Значна довговічність. 
• Дуже низька швидкість виснаження інгібіторів корозії. 
• Сумісність та змішуваність з іншими холодоагентами на основі гліколів.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Антифриз SUNOCO SUNIZOL ANTIFREEZE P використовується в промисловості очищення води 
та в системах вентиляції сонячних панелей, де присутність силікатів є критичною. Також його 
застосовують як вторинний холодоагент у харчовій промисловості (не для прямого контакту 
з продуктами). Антифриз ефективний для усіх промислових застосувань, які потребують 
передачі холоду або тепла, для систем постачання тепла з тепловими насосами, для 
промислових процесів або як охолоджувальне середовище в системах непрямого 
охолодження в харчовому секторі. 
 

СПЕЦИФІКАЦІЇ/ДОПУСКИ 

ASTM D3306 Type II 

ASTM D5216 

AFNOR NF R15-601* 
 

*За винятком резервної лужності  
 

BS 6580 

BTC Type 4 

 

КОНЦЕНТРАЦІЯ/РОЗВЕДЕННЯ 

Хоча розведення залежить від потреб системи (головним чином щодо точки замерзання), 
щоб забезпечити хороший захист від корозії, антифриз-концентрат слід розводити у воді 
принаймні на 25%. 
Слід злити контур і промити його чистою водою перед тим, як повторно наповнювати 
розбавленим SUNOCO SUNIZOL ANTIFREEZE P відповідно до інструкцій з використання 
системи, щоб забезпечити оптимальну роботу та довговічність. 
SUNOCO SUNIZOL ANTIFREEZE Р-25, Р-35 та Р-50 це підготовлені до використання 25 %, 33 % 

та 50 % розчини концентрату у воді відповідно. 

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


 

ТОВ «САНОКО ТРЕЙДІНГ» – ексклюзивний офіційний імпортер мастильних матеріалів американського бренду SUNOCO в Україні 
04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній Вал, 30, тел. +38 (044) 33-44-556 

 

E-mail: contact@sunocoukraine.com   Web: https://sunocoukraine.com/   FB: https://www.facebook.com/SunocoUkraine 

2 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОД 
SUNOCO SUNIZOL ANTIFREEZE 

Р P-25  P-35  P-50 

Концентрація антифризу, % - 100 25 33 50 

Зовнішній вигляд візуально прозорий прозорий прозорий прозорий 

pH  ASTM D-1287  -  7,0 - 8,5  7,0 - 8,5  7,0 - 8,5 

Резервна лужність, ml  ASTM D-1121  6,0 – 9,0  1,3 – 2,2  2,1 - 3,1  3,0 - 4,5 

Вміст води %  ASTM D-1123  < 4  -  -  - 

Температура застигання, ⁰С  ASTM D-1177  -  -11  -17  -34 

Густина @15 ⁰С, kg/m3 ASTM D-4052  1040  1020  1020  1030 

Рефракційний індекс @20 

⁰С 
ASTM D-1218  1,43  -  -  - 

Точка кипіння, ⁰С  ASTM D-1120  >155  >120  >125  >130 

 

АНТИКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 

ASTM D-1384 Стандартний метод визначення корозійної активності охолоджувальних рідин у 
скляному посуді (втрата ваги у mg) 

Матеріал мідь припій бронза чавун сталь алюміній 

ASTM D-3306 (max)  10 30 10 10 10 30 

SUNOCO ANTIFREEZE P  1,5 2,0 2,1 1,0 1,5 1,2 
 

ASTM D-4340 Стандартний метод визначення корозії литих алюмінієвих сплавів в 
охолоджувальних рідинах за відведення тепла (втрата ваги у mg/cm2/тиждень) 

Матеріал алюміній 

ASTM D-4340 (max)  1,0 

SUNOCO ANTIFREEZE P  0,3 
 

ASTM D-2570 Стандартний метод визначення корозійної активності охолоджувальних рідин в 
умовах, що моделюють експлуатацію (втрата ваги у mg) 

Матеріал мідь припій бронза чавун сталь алюміній 

ASTM D-2570 (max)  20  60  20  20  20  60 

SUNOCO ANTIFREEZE P  3  3  4  1  2  4 

 

ASTM D-2809 Стандартний метод визначення кавітаційної корозії та характеристик ерозії-
корозії алюмінієвих насосів з використанням охолоджувальних рідин  

 Візуальне співвідношення 

ASTM D-2809 (min)  8 

SUNOCO ANTIFREEZE P  9 
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ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ 

Концентрація, % 25 33 40 50 

Питома вага @20 ⁰С 1,020 1,025 1,033 1,042 

Захист від замерзання, ⁰С -11 -20 -31 -47 

 

ВЛАСТИВОСТІ ВОДНОГО РОЗЧИНУ 

ПАРАМЕТР 
Температура SUNOCO SUNIZOL ANTIFREEZE Р, % 

⁰С ⁰F 30 40 50 60 

Теплопровідність,  

W/(m·K) 
4 40 0,425 0,384 0,344 0,311 

82 180 0,484 0,433 0,386 0,343 

177 350 0,476 0,431 0,386 0,341 

Теплоємність,  
KJ/(kg·K) 

 

4 40 3,90 3,75 3,51 3,28 

82 180 4,02 3,91 3,76 3,64 

177 350 4,11 4,06 4,02 3,99 

В’язкість,  
cP 

4 40 5,5 9,2 14,0 24,0 

82 180 0,68 0,85 1,1 1,3 

177 350 0,30 0,35 0,40 0,44 

Густина,  

g/ml 

4 40 1,02 1,03 1,03 1,04 

82 180 0,92 0,92 0,93 0,93 

 

ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Антифриз є технічною речовиною. Під час використання слід виконувати усі заходи безпеки наведені у Паспорті 
Безпеки Матеріалу (MSDS). MSDS продукту доступний на сайті або надається за запитом. 
 

Відпрацьовані антифризи 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.  
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