Unil Lubricants beschikt over een compleet gamma aan antivries- en koelvloeistoffen voor uw volledige vloot. Zowel
benzine- als dieselmotoren genieten een optimale bescherming bij het gebruik van één van onze antivriesconcentraten of
de gebruiksklare mix. Onze antivriesvloeistoffen op basis van monoethyleenglycol zijn geschikt voor zowel personen- als
vrachtvervoer en kunnen ook zonder problemen gebruikt worden binnen de sectoren van openbare werken of landbouw
voor koelcircuits van tractoren, grondverzetmachines en ander zwaar rollend materieel.
Antivriesconcentraat				

Gebruiksklare koelvloeistof

Gel LD
GEL LD is een antivriesconcentraat van het type G11 dat wordt
gebruikt in al dan niet verzegelde koelcircuits van personenen vrachtwagens, tractoren, grondverzetmachines e.d.
Kleur: Blauw

Paradian 50
PARADIAN 50 is een gebruiksklare koelvloeistof van het
type G11. De vloeistof kan worden gebruikt in al dan niet
verzegelde koelcircuits van auto’s, vrachtwagens, tractoren en
grondverzetmachines. Deze koelvloeistof biedt een bescherming
tegen vorst tot -40 °C.
Kleur: Blauw

Ultragel
ULTRAGEL is een hoogwaardig antivriesconcentraat van het
type G12+. Praktijktesten op een zeer brede vloot tonen aan
dat er een volwaardige bescherming is van tenminste
650 000 km op zwaar rollend materieel en gedurende 250 000
km op personen- en bestelwagens.
Kleur: Lila

Paragel LL
PARAGEL LL is een hoogwaardig gebruiksklare koelvloeistof van
het type G12+. Praktijktesten op een zeer brede vloot tonen aan
dat er een volwaardige bescherming is van tenminste
650 000 km op zwaar rollend materieel en gedurende
250 000 km op personen- en bestelwagens. Deze koelvloeistof
biedt een bescherming tegen vorst tot -40 °C.
Kleur: Lila

G12++

Polargel G12++
POLARGEL G12++ is een antivriesconcentraat dat gebruik
maakt van de nieuwste antivriestechnologie. Op die manier
worden de voordelen van zowel organische technologie als
traditionele minerale (silicaat)technologie gecombineerd.
Polargel G12++ is geschikt voor gebruik in zowel benzine- als
dieselmotoren.
Kleur: Lila

Glacial 12++
GLACIAL G12++ is een hoogwaardig gebruiksklare koelvloeistof
van de nieuwste generatie G12++. Dit product maakt gebruik van
de nieuwste antivriestechnologie die de voordelen combineert
van zowel organische technologie als traditionele minerale
(silicaat)technologie. Glacial G12++ is geschikt voor gebruik in
zowel benzine- als dieselmotoren en beschermt tegen vorst tot
-40° C.
Kleur: Lila

Volvo

Ultragel V
ULTRAGEL V is een antivriesconcentraat op basis van
organische additieven speciaal ontwikkeld voor voertuigen
van Volvo. Dit product bevat geen nitrieten, amines,
fosfaten, boraten, silicaten of andere minerale additieven.
Deze koelvloeistof is geschikt voor zowel benzine- als
dieselmotoren.
Kleur: Geel

Paragel V
PARAGEL V is een gebruiksklare koelvloeistof op basis van
organische additieven. Dit product bevat geen nitrieten, amines,
fosfaten, boraten, silicaten of andere minerale additieven. Deze
vloeistof is speciaal ontwikkeld voor voertuigen van Volvo
en is geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren. Deze
koelvloeistof biedt een bescherming tegen vorst tot -40 °C.
Kleur: Geel

G11

G12+
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