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Antifreeze MAXIGEL 
 

Charakteristika výrobku: 
Antifreeze MAXIGEL je nemrznoucí chladicí kapalina s vynikajícími provozními vlastnostmi. Její složení je 

totožné s výrobkem firmy TOTAL, je směsí vysoce čistého monoethylenglykolu a organických inhibitorů. 
Antifreeze MAXIGEL odpovídá požadavkům Renault V.I. 4101001, dále splňuje požadavky francouzské 

normy AFNOR NFR 15601 a rovněž požadavky normy ASTM D6210. 

 
Vzhled: 

Antifreeze MAXIGEL je kapalina žlutozelené barvy, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelná v každém 
poměru. Antifreeze MAXIGEL je roztokem monoethylenglykolu s inhibitory koroze, stabilizátory, 

odpěňovačem a přísadou proti požití. Organická aditiva, obsažená ve výrobku, neobsahují fosfáty, nitráty ani 
aminy a zajišťují dlouhodobou životnost a optimální chlazení motoru. 

 

Vlastnosti: 
- zabraňuje korozi materiálů používaných v chladicích systémech 

- zajišťuje dobrou ochranu proti kavitaci 
- zabraňuje tvorbě usazenin, které zhoršují chladící účinek 

- neutrální chování vůči těsněním 

- výborná alkalická rezerva 
- velmi dobrá stálost 

 
Použití: 

Antifreeze MAXIGEL se používá v kombinaci s vodou k ochraně chladicího systému všech motorů nákladních 
automobilů, autobusů, stavebních strojů a užitkových vozidel. Chrání proti zamrznutí, korozi a kavitaci. 

 

Doporučené ředění:                                     

Objemové díly 
Antifreeze MAXIGEL 

Objemové díly 
voda 

Bod tuhnutí  
(0C) 

1 2 -20 

1 1,5 -25 

1 1 -36 

 

Bezpečnostní opatření: 
Ve smyslu platných předpisů se jedná o látku zdraví škodlivou. Účinná látka (1,2 ethandiol) v něm obsažená 

je při požití jedovatá; kromě toho se vstřebává pokožkou a dráždí ji. Vzhledem k přísadě zamezující požití 

přípravku je však možnost otravy prakticky vyloučena. Při práci s přípravkem je třeba používat ochranné 
rukavice, nejíst, nepít a nekouřit. Po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem.  

 
První pomoc:  

V případě požití vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu nebo obal výrobku. 

 
Přeprava a skladování: 

Antifreeze MAXIGEL se přepravuje a skladuje v dokonale uzavřených neporušených obalech, v chladném 
krytém prostředí v souladu s příslušnými předpisy. 

 
Servisní služby: 

Zákazníkovi zajišťujeme bezplatný poradenský a technický servis. 

 
Balení: 25 litrů, 60 litrů, 200 litrů, kontejner 1 000 litrů 


