
Mobil Antifreeze Ultra 
 
Artikkelbetegnelse 
 
Mobil Antifreeze Ultra konsentrat. Etylenglykol-basert frostvæske med avanserte silikathemmere. 
Typisk levetid på opp til 5 år.  
 
Bruksinstruksjoner 
 
1. Tynnes ut med de-ionisert vann i henhold til bilprodusentens instruksjoner.  
2. Hell over i kjøretøyets kjølesystem.  
3. Ikke bland ulike typer frostvæske. Hvis du er i tvil om produktets egnethet, se bilens 
instruksjonsbok eller www.mobil-carcare.com.  
4. Fjern umiddelbart søl fra lakken.  
Utløpsdato 5 år fra produksjonsdatoen. 
 
Bruksområder 
 
Mobil Antifreeze Ultra inneholder Glysantin® G40® fra BASF. 
VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley/Bugatti/Lamborghini (TL774-G) for biler fra 2005 og utover og Porsche 
911, Boxster, Cayman, Cayenne og Panamera fra 1997 og utover, MAN fra 12/2011 (MAN 324 Type 
Si-OAT); Mercedes-lastebiler fra 10/2011 (325.5). 
 
Vannspesifikasjoner 
Hardhet, °dGH (mmol/l)  0 – 20 (0 – 3,6) 
Kloridinnhold, ppm maks  100 
Sulfatinnhold, ppm maks  100 
 
Fortynningstabell 
 
Mobil Antifreeze Ultra Vann  Frostbeskyttelse 
33 %  67 %  -18 °C 
50 %  50 %  -36 °C 
60 %  40 % -52 °C 
 
 
Spesifikasjoner og godkjennelser 
 
Mobil Antifreeze Ultra inneholder Glysantin® G40® fra BASF 
Produsentgodkjenninger: 
VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley/Bugatti/Lamborghini (TL774-G) 
Porsche 911, Boxster, Cayman, Cayenne og Panamera fra 1997 og utover. 
MAN fra 12/2011 (MAN 324 Type Si-OAT);  
Mercedes-Benz (325.6);  
Mercedes-lastebiler fra 10/2011 (325.5). 
 
 
Typiske egenskaper  
 
Mobil Antifreeze Ultra 
Farge  Fiolett 
Tetthet ved 20 °C,  1,123 – 1,126 
Kokepunkt, °C >160 
Flammepunkt, °C  >120 
pH-verdi  8,2 – 8,6 
Reservealkalinitet (M/10HCl), ml  8 – 11 
Vanninnhold, % maks  3 
 



Helse og sikkerhet 
 
Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige 
virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og anbefalingene som er gitt i sikkerhetsdatabladet 
(HMS) følges. Sikkerhetsdatablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, eller 
vil bli gitt av selger til kunder hvis og når lovpålagt. Dette produktet bør ikke brukes til andre formål 
enn den tiltenkte bruken. Ta vare på miljøet ved avhending av brukt produkt. 
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Produsert av Cosan Lubricants International. 
Cosan Lubricants International er et handelsmerke for Comma Oil og Chemicals Limited. 
Hovedkontor 30 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4UY 
+44 (0) 1474 564 311 
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX 
+44 (0) 1474 564 311 
 
Typiske egenskaper er karakteristiske for de som oppnås ved normale produksjonstoleranser, og 
utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets ytelse er å forvente under 
normal produksjon og ved andre blandingssteder. Opplysningene som fremkommer her kan endres 
uten forvarsel. Alle produktene er kanskje ikke lokalt tilgjengelig. Kontakt din lokale Cosan-forhandler, 
eller besøk www.mobil-carcare.com for mer informasjon. 
 
Mobil-logotypen, Pegasus-designen, Mobilube og SHC er registrerte varemerker hos Exxon Mobil 
Corporation eller et av dets datterselskaper. 
 
© 2014. Alle rettigheter reservert til Cosan Glidemiddel Investments Ltd eller et av dets 
datterselskaper, her kalt Cosan. Mobil, Mobil Car Care og alle Mobils produkter nevnt i dette 
materialet er registrerte merker av Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper, og er 
lisensiert for bruk til Cosan som er ansvarlig for dette dokumentet og bruk av slike varemerker i det. 
Ingen del av dette dokumentet eller noe varemerke er tillatt å kopieres, reproduseres eller brukes på 
annen måte eller brukes uten samtykke. 
 


