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DUROSTICK AUTOFLOW Αντιψυκτικό παντός καιρού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, 
με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα 
έως -18°C και αντίστοιχη αντιθερμι-
κή έως +105°C. 
Εξασφαλίζει πλήρη αντιπαγετική, 
αντιθερμική και αντισκωριακή προ-
στασία σε οποιοδήποτε κλειστό κύ-
κλωμα ψύξης - θέρμανσης, ανεξαρ-
τήτως καιρικών συνθηκών, για όλο το 
χρόνο. 
Επίσης, είναι σχεδιασμένο για να πα-
ρέχει εξαιρετικά υψηλή αντιδιαβρωτι-
κή προστασία σε όλα τα μέταλλα.
Έτσι, είναι ιδανικό για κάθε κύκλω-
μα υδρόψυκτου κινητήρα, ανεξάρτητα 
από τον τύπο μετάλλου του ψυγείου ή 
των σωληνώσεων (σίδηρος, χαλκός, 
αλουμίνιο κλπ.).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προστατεύει το ψυγείο της μηχανής 
του αυτοκινήτου (εικ. 1), πετρελαιο-
μηχανές, μηχανές σκαφών καθώς και 
τους ηλιακούς θερμοσίφωνες (εικ. 2) 
από το ψύχος ή το βρασμό, τη διάβρω-
ση, τα άλατα και τη σκουριά.
Προστατεύει σιδηρούχα και μη σιδη-

ρούχα μέταλλα από τη γαλβανική δι-
άβρωση.
Δεν επηρεάζει τα λάστιχα και τα κο-
λάρα.
Εμποδίζει την υπερθέρμανση που 
προκαλείται από τις καθαλατώσεις. 
Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλ-
λικών οξειδίων.
 Μειώνει το κόστος καθαρισμού και 
συντήρησης. 

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Υδρόψυκτοι κινητήρες:
Αφού αδειάσετε το ψυγείο, ξεπλύνε-
τέ το με νερό και γεμίστε το με AUTO 
FLOW χωρίς αραίωση. Στη συνέχεια, 
κάντε εκκίνηση του κινητήρα ώστε να 
κυκλοφορήσει το AUTO FLOW στο κύ-
κλωμα και αν χρειάζεται συμπληρώ-
στε την απαραίτητη ποσότητα.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες:
Αφού αδειάσετε το boiler του ηλια-
κού, γίνει καθαρισμός και συντήρησή 
του, η συμπλήρωση γίνεται με AUTO 
FLOW της DUROSTICK, χωρίς αραί-
ωση με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατη-
ρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο 
έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ να μην γίνεται συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού με ζεστό 
κινητήρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 1lt
Δοχείο 4lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Γαλάζιο

Αντιψυκτική ικανότητα Έως -18°C

Αντιθερμική ικανότητα Έως +105°C

Πληροί τις απαιτήσεις
των κατασκευαστών αυτoκινήτων, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ASMI (American Society of Metals 
International)

Περιέχει αιθυλενογλυκόλη
και αντισκωριακά πρόσθετα

35%

Απιονισμένο νερό 65%

pH 8,0±1,0

Ειδικό βάρος 1,00±0,04kg/lt

εικ. 1

εικ. 2

3.7 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά


