
Charakteristika
Protectiv 112 je nemrznoucí kapalina určená 
pro chladící okruh spalovacích motorů. Splňuje 
požadavky většiny Evropských výrobců motorů. 
Zajišťuje ochranu proti varu (+150ºC při tlaku  
4 bary), zamrznutí (-35ºC) a korozi. Zabraňuje 
vzniku usazenin, chrání okruh proti korozi 
a kavitaci při všech teplotách. Splňuje požadavky 
NFR 15-601/1. Obsahuje přibližně 94% monoety-
lenglykolu (MEG),  přísadu zabraňující požití  
(Bitrex) podle nařízení 95326 z 20.3.1995. Neobsa-
huje dusitany, aminy, fosfáty. 
Bezpečnostní opatření
Protectiv 112 není mísitelný s kapalinami typu 
D (žlutá - Renault). Musí být použito ve zředěné 
formě, nepoužívejte jej neředěný. Maximální 
povolená koncentace v okruhu je 50%. Určeno pro 
ředění destilovanou vodou nebo vodou s nízkým 
obsahem minerálních látek. Produkt uchovávejte  
v původní nádobě, neprodyšně uzavřené. Skladujte 
v suchu a temnu. Nádobu znovu nepoužívejte. 
Nikdy neotvírejte chladič nebo expanzní nádobku, 

pokud je motor teplý, hrozí riziko popálení. 

Návod k použití
Produkt je mísitelný se všemi druhy nemrznoucích 
kapalin, kromě typu D (žlutá - Renault). Před 
započetím práce se přesvěčte, že motor není 
v chodu a je studený. Rozřeďte Protectiv 112 
destilovanou vodou nebo vodou s nízkým obsahem 
minerálů podle požadovaného stupně ochrany před 
zamrznutím:

Protectiv 112 Voda Zamrznutí Var

1 2 -20ºC +120ºC

1 1 -35ºC +150ºC
 
Doplnění: Nalijte naředěný Protectiv 112 do 
chladiče nebo expanzní nádobky v množství 
doporučeném výrobcem motoru (rysky na 
expanzní nádobce).
Kompletní výměna chladící směsi: 1/ Vypusťte 
chladící okruh. 2/ Nalijte naředěný Protectiv 112 

do chladiče nebo expanzní nádobky v množství 
doporučeném výrobcem motoru (rysky na expanzní 
nádobce). 3/ Odzvdušněte okruh: spusťte motor, 
nechte vyprchat vzduch ze systému, doplňte 
chladivo. Postup opakujte, dokud hladina chladiva 
nebude stálá a všechen vzduch nebude odstraněn. 
Dodržujte interval výměny směsi stanovený 
výrobcem motoru. 

Bezpečnostní rizika
Upozornění: Xn zdraví škodlivý. Určeno pro profesionální 
použití.
Obsahuje tyto nebezpečné látky: 94% etylenglykol
R22 Zdraví škodlivý při požití
S02 Uchovávejte mimo dosah dětí
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny 
bezpečným způsobem
S46 V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo štítek
Likvidace obalů a odpadu: Zneškodněte tento materiál a jeho 
obal ve sběrném místě pro nebezpečné odpady.
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