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NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE RAF 11 – NAMÍCHANÁ 
Coolant Ready Mix RAF 11 

POPIS K okamžitému použití připravená chladicí směs na bázi ethylenglykolu. Nemrz-
noucí směs do chladiče neobsahuje žádné aminy, dusitany a fosfáty. Díky obsahu 
speciálních inhibitorů poskytuje vynikající ochranu před mrazem, korozí a přehřá-
tím. To má za následek bezpečný provoz vozidla při jeho celoročním použití. 

VLASTNOSTI - zabraňuje provozním poruchám 
 - bez obsahu aminů, dusitanů a fosfátů 
 - připravená k okamžitému použití 
 - vynikající ochrana proti korozi 
 - výborná ochrana proti přehřátí 

- zabraňuje zamrznutí chladicího systému 
 - pro prodloužené intervaly výměny kapaliny (podle pokynů výrobce) 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které 

jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 

Alfa Romeo 9.55523 ● Behr ● BMW GS 94000 ● Chrysler MS-7170 ● CUMMINS 
85T8-2 ● Deutz DQC CA-14 ● Fiat 9.55523 ● Iveco-Standard 18-1830 ● JI Case 
JIC-501 ● Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 ● Lancia 9.55523 ● MTU MTL 
5048 ● Opel/GM GME L 46014 ● Perkins ● Saturn ● Toyota Motor Corporation ● 
Vauxhall GMEL1301 ● Volvo Cars 128 6083/002 ● Volvo Construction ● Volvo 
Trucks 

TECHNICKÁ DATA Báze : ethylenglykol s inhibitory 
 Hustota při +20 °C : 1,05 g/cm3 
 Barva / vzhled : modrozelená 

Bod vzplanutí : není určený 
 Ochrana před mrazem : > -20 °C 
 Skladovatelnost v originálním 
 uzavřeném obalu : 36 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny chladicí systémy a motory (také hliníkové motory) v osobních auto-
mobilech, užitkových vozidlech, autobusech, zemědělských strojích a také v sta-
cionárních motorech a zařízeních, které vyžadují chladicí kapalinu této kvality. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Vyčistit chladicí systém Čističem chladiče LIQUI MOLY (obj. č. 3320). Chladicí 
systém vyprázdnit a propláchnout dostatečným množstvím vody. Naplnit ho ne-
mrznoucí směsí do chladiče RAF 11. Použité kapaliny zlikvidovat v souladu s míst-
ními předpisy. Dodržet interval výměny chladicí kapaliny podle výrobce vozidla/za-
řízení. Nemrznoucí směs do chladiče RAF 11 je mísitelná a kompatibilní nemrz-
noucími kapalinami s obsahem silikátů kvality G11 podle VW normy TL 774-C 
(LIQUI MOLY nemrznoucí směs do chladiče KFS 11) nebo s nemrznoucími kapa-
linami bez obsahu silikátů podle VW normy TL 774-D/F (LIQUI MOLY nemrznoucí 
směs do chladiče KFS 12+ nebo nemrznoucí směs do chladiče RAF 
12+). 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 20660 D-GB 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 8809 D-GB-I-E-P 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 8822 D-GB 
 200 l plechový sud Obj. č. 8823 D-GB 
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