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eni Antifreeze Ready é um refrigerante biodegradável, isento de nitritos, aminas e fosfatos para 

uso direto em radiadores de todo o tipo de veículos, incluindo os pesados. 
Com o fim de obter o seu máximo rendimento, não se recomenda misturar o produto com outros 

refrigerantes. 
 
CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 
 
eni Antifreeze Ready  

Ponto de ebulição °C 108 

Ponto de congelação  °C -40 

Cor - Turquesa 

Densidade a 15°C kg/l 1,078 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 
� Fluido “long life” cuja composição e características são particularmente estáveis. Portanto, pode-se usar 
no circuito durante todo o ano. 
 
� eni Antifreeze Ready não ataca os metais, mesmo aqueles mais facilmente afetados, tais como o 
alumínio, cobre e ligas da soldadura. 
 
� A sua considerável alcalinidade reduz qualquer tendência à corrosão, mesmo depois de períodos longos 
de serviço. 
 
� As suas especiais propriedades anti-ferrugem previnem a corrosão nos componentes ferrosos. 
 
� A fórmula especial deste refrigerante previne a formação de incrustações nos componentes do sistema 
de refrigeração, mesmo a altas velocidades de circulação. 
 
� As propriedades anti-espuma também contribuem para um bom intercâmbio de calor entre os 
componentes do sistema e o fluido refrigerante, mesmo quando se produzem altas pressões no sistema. 
 
� Não causa dilatação nas juntas e componentes de borracha nos sistemas de refrigeração. 
 
� As propriedades anti-cavitação, seja na bomba como no bloco de cilindros, o fazem especialmente 
adequado para aplicações nas quais se podem produzir facilmente cavitação, como por exemplo, nos 
motores de elevada potencia, nos sistemas com elevadas pressões na circulação e em motores diesel com 
refrigeração com fortes vibrações. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 

eni Antifreeze Ready cumpre as exigências das seguintes especificações e ensaios: 
 
 
 

- VW TL 774 C - VOLVO 
- MAN 324 Typ NF - MASERATI 
- MB 325.0 - ASTM D 3306 
- BMW - NATO S-759 
- OPEL  


