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NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE KFS 11 – KONCENTRÁT 
Kühlerfrostschutz KFS 11 

POPIS Nemrznoucí směs do chladiče na bázi ethylenglykolu. Směs je kombinace účin-
ných látek se souborem speciálních inhibitorů na základě hybridní technologie. 
Poskytuje vynikající ochranu před mrazem, korozí a přehřátím. Bez obsahu aminů, 
dusitanů a fosfátů. Koncentrát smíšený v odpovídajícím poměru s vodou zajišťuje 
bezpečný celoroční provoz motorového vozidla. 

VLASTNOSTI - vynikající ochrana proti korozi 
- zabraňuje zamrznutí chladicího systému 

 - výborná ochrana před přehřátím 
- zabraňuje provozním poruchám 

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 ● Audi TL-774 C = G11 ● Behr ● BMW GS 94000 ● Chrysler 
MS-7170 ● Cummins 85T8-2 ● Deutz DQC CA-14 ● Fiat 9.55523 ● IVECO 18-
1830 ● JI Case JIC-501 ● Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 ● Lancia 9.55523 
● MAN 324 Typ NF ● MB 325.0 ● MB 325.2 ● MTU MTL 5048 ● Opel/GM GME L 
46014 ● Perkins ● Porsche TL-774 C = G11 ● Saturn ● Seat TL-774 C = G11 ● 
Škoda TL-774 C = G11 ● Toyota Motor Corporation ● Vauxhall GMEL1301 ● 
Volkswagen TL-774 C = G11 ● Volvo Cars 128 6083/002 ● Volvo Construction ● 
Volvo Trucks 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +20 °C : 1,113 g/cm3 
 Obsah vody : 3,5   % hmot. 

Hodnota pH : 7,2 
 Báze : ethylenglykol s inhibitory 
 Barva / vzhled : modrozelená 

Bod vzplanutí : +122 °C 
 Bod varu : +174 °C 
 Zápach / vůně : mírný 
 Skladovatelnost v originálním 
 uzavřeném obalu : 60 měsíců 
 Doporučená skladovací teplota : -20 °C – +35 °C 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny chladicí systémy a motory, zejména pro vysoce výkonné hliníkové 
motory v osobních automobilech (jak pro spalovací motory, tak i pro motory v hyb-
ridních a bateriových elektrických vozidlech), pro užitková vozidla, autobusy, ze-
mědělské a stavební stroje a také pro stacionární motory a zařízení, které vyžadují 
chladicí kapalinu této kvality. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Vyčistit chladicí systém Čističem chladiče LIQUI MOLY (obj. č. 3320). Chladicí 
systém vyprázdnit a vymýt dostatečným množstvím vody. Naplnit ho směsí kon-
centrátu KFS 11 s vodou v poměru podle směšovací tabulky. Je doporučeno pou-
žít destilovanou vodu. V závislosti na tvrdosti a kvalitě vody je také možné použít 
vodu z vodovodní sítě. Likvidovat v souladu s místními předpisy. Dodržet interval 
výměny chladicí kapaliny podle výrobce vozidla/zařízení. Skladovat pouze neře-
děnou kapalinu. Nemrznoucí směs do chladiče KFS 11 je mísitelná s chladicími 
kapalinami na bázi ethylenglykolu. 
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NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE KFS 11 – KONCENTRÁT 
Kühlerfrostschutz KFS 11 

ZPŮSOB POUŽITÍ SMĚŠOVACÍ TABULKA 

 Koncentrát Voda Ochrana do 
 1 díl 2 díly -20 °C 
 1 díl 1 díl -40 °C 
 2 díly 1 díl -68 °C 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 1380 D-GB-I-E-P 
 1 l plastový kanystr Obj. č. 21149 D 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 21150 D-GB-I-E-P 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 21127 D-GB-I-E-P 
 60 l plechový sud Obj. č. 21128 D-GB 
 200 l plechový sud Obj. č. 21129 D-GB 
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