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MOTOREX COOL-X 
Antikorozní ochrana vřeten - chladicí systémy k okamžitému použití 
 

 

 
Popis 
 

MOTOREX COOL-X je okamžitě použitelná 
chladicí kapalina s antikorozní ochranou pro vy-
soce výkonná vřetena. Látky obsažené 
v přípravku pasivují různé materiály a chrání je 
dlouhodobě před korozí.  
  
Výhody 
 

 připravené k okamžitému použití 

 zabraňuje elektrochemické korozi 

 chrání hliník, barevné a železné kovy 

 nejsou napadány pozinkované části 

 nenáročné na údržbu 
 
Skladování 
 
MOTOREX COOL-X je nutné skladovat v uza-
vřeném originálním balení při 5 – 35 ºC. Při teplo-
tách pod -8ºC chladicí kapalina zamrzá: Nádobu 
s přípravkem zahřát na minimálně +5ºC a před 
použitím protřepat. 

 
Použití 
 

MOTOREX COOL-X používat pouze v neředěné 
formě. Nepřidávat vodu. Průměrná provozní tep-
lota 20 - 25ºC dlouhodobě velice účinně šetří 
elastomery citlivé na hydrolýzu (např. PUR-
ether).  S chladicím agregátem může být dosa-
ženo těchto výhodných podmínek. 
 
Údržba: 

 

MOTOREX COOL-X  musí být každé 2 roky vy-
měňován. Pokud je nutné doplnit v mezidobí ka-
palinu, může být přidáván pouze COOL-X. 
 
Má-li být produktem MOTOREX COOL-X nahra-
zen jiný produkt, musí být chladicí systém ošet-
řen před výměnou přípravkem 3% MOTOREX 
CONTRAM CB-1.  
 
 
 
 
 

Technická data 
 

Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty 

Barva 
Měrná hmotnost při 20°C 
Hodnota pH 
Bod tuhnutí 
Teplota vzplanutí 
 

 
g/ml 

 
ºC 
ºC 
 

DIN ISO 2049 
ASTM D 4052 
DIN 51785 
ASTM D 5950 
DIN EN ISO 2592 
 

zelená fluoreskující 
1.01 
8.6 
-9 
nepoužitelné 

 
Třída ohrožení vod: WGK 1 
Kód zneškodňování: VeVA / EWC 120109 
 
Upozornění: 
Na základě předkládaných výsledků lze vycházet z toho, že je dána snášenlivost s dnes používanými materiály ve strojírenství. Při nasazení výrobků nového typu 
v moderních výrobních zařízeních nesou uživatel a výrobce produktu vždy ve stejné míře odpovědnost za nasazení a vhodnost ve výrobním systému.  
    

 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 


