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AGIP ECO FREEZE este  un fluid special, biodegradabil, folosit în amestec cu apa în  
circuitele de  răcire  ale motoarelor  autovehiculelor. 
 
Caracteristici  ( valori tipice) 
Tabelul 1 
Punct de fierbere oC 160 
Punct de îngheţ (diluţie cu apa) oC Vezi tabelul 2 
Punct de fierbere (diluţie cu apa) oC Vezi tabelul 2 
Culoare - turcoaz 
Densitate la 15oC kg/l 1,050 
 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* AGIP ECO FREEZE coboară punctul de îngheţ al agentului de răcire, valoarea acestuia  
depinzând de concentraţia apă-antigel  utilizată. 
* Având un punct de congelare foarte scăzut, poate fi folosit în toate climatele, pe tot 
timpul anului. 
* Este un fluid cu “viaţă lungă” ale cărui caracteristici rămân neschimbate atât pe durata 
depozitării cât şi în exploatare. Ca urmare, produsul poate fi menţinut în sistemul de 
răcire perioade mari de timp. 
* Nu are caracter acid, astfel încât nu atacă metalele sensibile la reacţie acidă, cum ar fi 
aluminiul, cuprul şi aliaje diverse. 
* Nivelul ridicat al alcalinităţii previne coroziunile pe durate mari de timp. 
* Asigura protecţia antirugină a materialelor feroase cu care vine în contact. 
* Previne, prin formularea sa specială, formarea depunerilor în sistemul de răcire, chiar la 
viteze mari de circulaţie. 
* Proprietăţile antispumante asigură transferul optim de caldură între fluid şi suprafeţele 
metalice, chiar la viteze mari de circulaţie a fluidului de răcire. 
* Fiind compatibil cu cauciucul   nu provoacă deformarea acestuia.  
* Punctul de fierbere ridicat asigură produsului performanţe deosebite la temperaturi 
crescute. 
* Amestecul poate fi preparat şi cu apă dură,  fără apariţia unor incoveniente majore. 
 
Utilizări 
AGIP ECO FREEZE a fost formulat special pentru a fi amestecat cu apa pentru  introducere  
în sistemele de răcire ale motoarelor oricărui  tip de autovehicul. 
 
 



La folosirea produsului trebuie avut în vedere că atât temperatura de fierbere cât şi aceea 
de îngheţ depind de concentraţia acestuia în apă, după cum se observă din tabelul 2. 
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Tabelul 2 - Variaţia temperaturilor de îngheţ şi de fierbere cu conţinutul de 
                    AGIP  ECO FREEZE în apă 
 

% volum Temperatura de îngheţ Temperatura de fierbere 
20 -8°C 101°C 
30 -14°C 103°C 
40 -22°C 103°C 
50 -33°C 104°C 
60 -48oC 106oC 
100 < - 60oC 160oC 

 
 
Specificaţii 
 
AGIP ECO FREEZE  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor şi testelor: 

- ASTM D 3306, performanţe generale; 
- ASTM D 2570, test coroziune (simulare condiţii de serviciu); 
- ASTM D 4340, test coroziune aluminiu; 
- BMW 291-A, test coroziune şi depunere slam; 
- CUNA 956-10, test compatibilitate cauciuc. 
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