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Informace o produktu 
 
HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 
 
Prémiový koncentrát nemrznoucí chladící kapaliny nejnovější generace na bázi monoethylenglykolu a glycerinu. 
Bez dusitanů, aminů a fosfátů. Spolehlivá ochrana hliníkových a litinových motorů. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 je prémiový koncentrát 
nemrznoucí chladící kapaliny nejnovější generace na bázi 
monoethylenglykolu a glycerinu. Částečné použití 

glycerinů z obnovitelných zdrojů snižuje při produkci 
emise CO2 o 11%. HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 je bez 
dusitanů, aminů a fosfátů a přispívá tak dodatečně 
k ochraně životního prostředí. 
 

Použití 
 
HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 je speciálně vyvinutá podle 
specifikací chladících kapalin Volkswagen G13  
(TL 744-J). Je kompatibilní s dřívějšími specifikacemi 
G12++/G12+ (TL 774-G/-F) a spolehlivě chrání hliníkové a 
litinové motory před usazeninami a tvorbou pěny  
a zajišťuje optimální odvod tepla. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 

na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 ASTM D3306/D4985 

 SAE J1034 

 VW TL 774-J (G13) 

  

Přednosti 
 

 splňuje nejnovější specifikace VW TL 774-J (G13) 

 kompatibilní s dřívějšími specifikacemi G12++/G12+ 
(TL 774-G/-F) 

 použitelný do litinových a hliníkových motorů 

 při výrobě redukovány emise CO2 o ca. 11% 
 bez dusitanů, aminů a fosfátů čímž přispívá dodatečně 

k ochraně životního prostředí 
 zamezuje tvorbě usazenin 
 velmi dobrá a dlouhodobá ochrana proti korozi 
 zabraňuje kavitaci 
 minimalizuje pěnění 

 mísitelnost a snášenlivost s koncentráty chladících 

kapalin od jiných výrobců (za účelem plného využití 

všech předností produktu HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13 

je  však přesto doporučována kompletní výměna 

kapaliny) 

 

Pokyny: Díky částečnému použití glycerinu je měření možné 

jen se speciálním „G13“ refraktometrem.  

Použití standardního refraktometru vede ke špatným 

výsledkům měření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka mísení: 
 

Mrazuvzdornost 
přibližně do 

Podíl 
koncentrátu 

Podíl vody 

-24°C 2 3 

-36°C 1 1 

-52°C 3 2 

 

Typické parametry: 
 

Vlastnosti 
Hustota při 

20 °C 
Viskozita při 

20 °C 
Bod vzplanutí Bod tekutosti Bod varu 

Metoda DIN 51 757 DIN 51 562 ISO 2592 ISO 3016 ASTM D 1120 

Jednotka g/ml mm²/s °C °C °C 

Hodnota 1,140 25 n.a. ca. -36 > 170 
 
 

Tyto údaje odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a našeho vývoje. Změny jsou vyhrazeny. 
Pro uvedené parametry platí srovnatelnost a opakovatelnost příslušné zkušební metody. 


