Fridex G13

Použití: Chladicí kapalina, určená pro chladicí systémy spalovacích motorů, především motorů celohliníkových.
Obsahuje: ethylenglykol (CAS: 107-21-1)

Speciální koncentrovaná chladicí kapalina Fridex G13 s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglykolu a organických inhibitorů koroze. Odpovídá normě VW TL 774 J. Celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Je určena pro vozy Škoda řady Fabia, Octavia, Superb a Roomster. Obsahuje chuťové přísady zabraňující požití. Mísitelná pouze s chladicími kapalinami G12, G12+ a G12++ odpovídajícím normám VW TL 774 D, VW TL 774 F resp. G. Změna barvy při mísení s chladicí kapalinou G12 neovlivňuje funkčnost kapaliny. Při výměně kapaliny G11, G12, G12+nebo G12++ za Fridex G13 není nutno provádět proplach chladicího systému.

Návod k použití:
Ředí se destilovanou vodou podle poměru objemových jednotek v tabulce.
Fridex G13 / voda
bod tuhnutí
1 : 2
-18 °C
1 : 1,5
-24 °C
1 : 1
-37 °C
Poznámka: tolerance teplot +/- 2 °C
Zředěnou kapalinu plňte do čistého chladiče podle pokynů výrobce motorového vozidla. Nikdy nepoužívejte neředěnou. Působí škodlivě na lak. Lak při potřísnění ihned omyjte vodou. Nevhodný je styk s pozinkovanými materiály.

Upozornění:
Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Nebezpečí ohně-hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti! Koncentrovaný i zředěný Fridex G13 je zakázáno vypouštět do půdy, vodních zdrojů, toků a kanalizace.
První pomoc: 
Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Vyvolejte zvracení! Při požití vyšších dávek podejte postiženému co nejdříve asi 1 dl 40% alkoholu. Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka, pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut.

Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě. Skladujte v původním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. 

Minimální trvanlivost: 60 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na obalu.
Obsah:
Výrobce: Velvana, a.s., 273 24 Velvary, Zelená linka: 800 131 289, www.velvana.cz
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