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OATCOOL 50 RED 

OATCOOL 50 RED là dung dịch nước làm mát pha sẵn, gốc Ethylene glycol với công nghệ 

Organic additive technology (OAT) không chứa amines, nitrates, phophates và silicates với 

hiệu suất giải nhiệt cao, an toàn cho thiết bị và thân thiện môi trường. 

TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM: 

- Khả năng hấp thu nhiệt và giải nhiệt nhanh giúp động cơ được làm mát nhanh 

chóng. 

- Chống ăn mòn, hạn chế hư hỏng hệ thống làm mát. 

- Chống tạo cặn gây tắt nghẽn đường ống. 

- Ổn định nhiệt tốt, thời gian sử dụng cao, tiết kiệm chi phí. 

- Thân thiện môi trường. 

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG: 

- ASTM D 3306 

- ASTM D 4656 

- ASTM D 4985 

- AFNOR NF R 15-601.

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM Giới hạn 

Màu sắc - Đỏ 

pH D1287 7.5-8.5 

Nhiệt độ sôi (oC) D1120 Min 106 

Nhiệt độ đông đặc (oC) D1177 Max-35 

Đặc tính tạo bọt: 
- Thể tích bọt (ml) 
- Thời gian vỡ bọt (s) 

D1881 
 

10 
1.7 

Độ trữ kiềm (ml) D1121 0.5 

ỨNG DỤNG: 

- OATCOOL 50 RED sử dụng rất tốt cho hệ thống làm mát tuần hoàn kín trên động 

cơ của tất cả các phương tiện cơ giới như xe tải, xe khách, ôtô, môtô,…. 

- OATCOOL 50 RED được khuyến cáo sử dụng trên hệ thống làm mát động cơ xe của 

các hãng như Honda, Toyota, Hyundai, Ford, Kia, Mitsubishi, Suzuki, Volvo,… 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống. 

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh, … 


