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Beschrijving Carcosmetix G11 - gemengd met de voorgeschreven hoeveelheid water - 

wordt in verbrandingsmotoren als koel- en warmteoverdracht vloeistof 

toegepast. De in de motor bij verbrandingsproces ontwikkelde hitte wordt door 

de vloeistof naar de radiator overgedragen en daar door lucht gekoeld. 

 
Carcosmetix G11, geformuleerd met krachtige en efficiënte additieven, wordt 

aanbevolen voor het gebruik in koelsystemen van alle typen automotive en 

industriële inwendige verbrandingsmotoren. Zonder de potentieel schadelijke 

additieven zoals nitrieten, aminen en fosfaten draagt deze koelvloeistof ook 

bij aan een veiliger milieu. 

Carcosmetix G11 is goedgekeurd door een groot aantal fabrikanten van 

personenwagens en de fabrikanten (OEM’s) van motoren voor ‘heavy-duty’ 

toepassingen. 

 
Carcosmetix G11 biedt veel voordelen voor zowel de motorconstructeur als de 

gebruiker: 

 
- Efficiënte en langdurige, door het gebruik van silicaat en carboxylaat 

(carbonzuur) bescherming tegen corrosie additieven technologie 

- Onderhoudsvrije bescherming, oor keuze voor vloeistof op ethyleen glycol 

basis tegen bevriezing en oververhitting 

- Uitstekende compatibiliteit met geen schadelijke effecten op rubberslangen 

en afdichtingen alle soorten afdichtingen en pakking materialen 

- Verlengde levensduur langzaam in kwaliteit verminderende werking van het 

corrosie additievenpakket 

 
Toepassing Carcosmetix G11 biedt een efficiënte bescherming tegen bevriezing en 

corrosie. Voor een perfecte corrosie bescherming wordt aanbevolen een 

minimale concentratie van 33% (volume) Carcosmetix G11 in de koelvloeistof 

te gebruiken. Dit geeft een bescherming tegen bevriezing tot - 20 

°C. De in Europa veel voorkomende waarde van 50/50 (50% concentratie) geeft 

bescherming tot - 40 °C. Mengsels met een concentratie hoger dan 70 volume 

% Carcosmetix G11 worden niet aanbevolen. De maximale bescherming 

tegen bevriezing (ongeveer - 69 °C) wordt bereikt bij een concentratie van 68 

volume % Carcosmetix G11. Het gebruik van gedemineraliseerd (zacht) water 

heeft de voorkeur. Alhoewel laboratoriumtesten hebben aangetoond dat nog 

steeds acceptabele corrosiebescherming wordt geboden bij gebruik van water 

met een hardheid van 20 °dH en tot 50 ppm chloriden en 50 ppm sulfaten. 

 
Carcosmetix G11 kan zonder problemen in motoren van gietijzer, aluminium 

of een combinatie van deze twee metalen worden gebruikt evenals in 

koelsystemen van een aluminium of koper legering. 
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Mengbaarheid Carcosmetix G11 kan zonder problemen met de meeste koelvloeistoffen op 

basis van ethyleen glycol en zonder silicaten worden gemengd. Voor 

maximale bescherming tegen corrosie en de stabiliteit van de corrosie 

additieven bevelen wij echter aan uitsluitend (exclusief) Carcosmetix G11 te 

gebruiken. 

 
De koelvloeistof kan gewoon met (hard) Europees leiding- of kraanwater 

worden gemengd. Het product voldoet aan de strengste eisen bij gebruik van 

hard water. Het gebruik van gedemineraliseerd (zacht) water heeft echter de 

voorkeur 

 
Goedkeuringen Carcosmetix G11 is goedgekeurd door de volgende constructeurs: 

 
- Behr 

- BMW, GS 94.000 

- Chrysler, MS-7170 

- Opel / GM, GME L1301 

- Saab, 6901599 

- Sarturn 

- Audi, TL-774C 

- Seat, TL-774C 

- Skoda, TL-774C 

- Volkswagen, TL-774C 

- Porsche, TL-774C 

 
Carcosmetix G11 voldoet aan de eisen van de meeste constructeurs van 

motoren en een up-to-date lijst met goedkeuringen is separaat beschikbaar. 

 
Carcosmetix G11 is zowel als antivries als koelvloeistof geschikt voor alle 

verbrandingsmotoren, zelfs als de constructeur/fabrikant (OEM) nog geen 

formele goedkeuring heeft gegeven. 

 
Beschikbaarheid Carcosmetix G11 is in bulk en in diverse verpakkingen, verschillende kleuren 

en met of zonder bitterstof toevoeging beschikbaar (bitterstof is smaakstof om 

inwendig gebruik van het product te voorkomen). Neem contact met ons op 

voor de beschikbaarheid van de verpakkingen, concentraties en kleuren. 

 
Carcosmetix Alucool G11 is een kant en klaar koelvloeistofmengsel van antivries 

en water voor direct gebruik in het koelsysteem. 
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Opslag en eisen Carcosmetix G11 moet bij temperaturen boven de - 20 °C worden 

opgeslagen en bij voorkeur onder normale omgevingstemperaturen, waarbij 

temperaturen boven de 35 °C tot het minimum moeten worden beperkt. 

Zoals bij elke antivries of koelvloeistof is het niet toegestaan dat gegalvaniseerd 

metaal wordt gebruikt voor leidingen of enig onderdeel van de meng/ 

opslaginstallatie. Verder wordt het streng aangeraden het product niet in 

transparante verpakkingen op te slaan omdat blootstelling aan direct zonlicht de 

kleurstof in het product aantast en de kleur van het product na verloop van tijd 

vervaagt of zelfs verkleurt. In combinatie met hoge omgevingstemperaturen zal 

dit proces sneller verlopen. Om dit proces te voorkomen wordt geadviseerd het 

product binnen (pakhuis/magazijn) op te slaan indien het product in 

transparante verpakking is opgeslagen. 

 
Carcosmetix G11 kan tot minimaal 5 jaar in afgesloten, niet geopende 

verpakking worden bewaard zonder effect op de kwaliteit van het product. 

Het gebruik van nieuwe, ongebruikte verpakkingen (en niet van gerecyclede) 

wordt zeer aanbevolen. En zoals bij elke antivries of koelvloeistof is het niet 

toegestaan dat gegalvaniseerd metaal wordt gebruikt voor leidingen of enig 

onderdeel van de meng/opslaginstallatie. 

 

 
Giftigheid en veiligheid Voor informatie over giftigheid en veiligheid verwijzen wij naar het materiaal 

veiligheidsblad (MSDS). Transport van antivries of koelvloeistof is niet 

gereguleerd. Voor alle op MEG (ethyleen glycol) gebaseerde producten is een 

etiketaanduiding vereist: Xn: R 22 (schadelijk indien doorgeslikt) en een 

vermelding S 2 (buiten bereik van kinderen houden). Dit product mag niet 

worden gebruikt als vorstbeschermingsmiddel in drinkwater systemen. 
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Alucoolx G11 

Chemische en fysische eigenschappen 

 

 

Ethyleen glycol 
 

Concentratie inhibitor (beschermer 

Alucool G11 
 

93.5% w/w glycol 
 

5.4% w/w max. 

Limieten 
 

base 

Methode 

Concentratie water 3.5% w/w max. 5% w/w max. ASTM D1123 

Concentratie As 1.3% w/w * 5% w/w max. ASTM D1119 

Nitriet, amine, fosfaat Nul 
  

Kleur Blank, Blauw/Groen 
  

Soortelijk gewicht kg/dm3, (densiteit) 20ºC 1.125 * 1.110 tot 1.145 ASTM D1122 

Kookpunt, equilibrium (evenwichts) 174 ºC * > 163 ºC ASTM D1120 

Alkalinitiet (pH 5.5) 16 * report ASTM D1121 

pH, 20 ºC 7.2 * 
 

ASTM D1287 

Refractie index, 20 ºC 
 
* kenmerkende waarde 

1.432 * 
 

ASTM D1218 
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Alucool G11 

Chemische en fysische eigenschappen 

 

 

pH waarde 
 

Schuim eigenschappen, 23ºC 
 

- meettijd 

50% 
 

8.4 * 
 

< 30 ml* 
 

< 2 sec.* 

40% 
 

8.4 * 

33% 
 

8.6 * 

ASTM 3306 
 

7.5 tot 11.0 

Methode 
 

ASTM D1287 

ASTM D1881 

Schuim eigenschappen, 88ºC < 20 ml* 
 

< 50 ml** 150 ml** ASTM D1881 

- meettijd < 1 sec.* 
 

< 1 sec.* 5 sec ** 
 

Kristalvorming, begin < -37ºC < -26ºC < -18ºC < -37ºC ASTM D117 

Vriespunt, bescherming - 40ºC* - 28ºC* - 20ºC* 
  

Soortelijk gewicht, 20ºC 1.076* 1.068* 
  

ASTM D1122 

Alkaliniteit (pH 5,5) 8.0* 7 * 
  

ASTM D1121 

Effect op niet-metaal geen effect geen effect geen effect 
 

GME 60 255 

Vlek eigenschappen 
  

geen effect geen effect ASTM D1882 

Hard water stabiliteit 
 
* kenmerkende waarde 

geen neerslag 
   

VW PV 1426 

 
** limiet, maximale waarde bij een concentratie van 33% 
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Carcosmetix G11 

Corrosie bescherming 

ASTM D1384 corrosie test 

gewichtsverlies na chemische reiniging, mg/teststrip * 

 

 Brons Koper Soldeer Staal Gietijzer Aluminium 

ASTM D3306 (max) 10 10 30 10 10 30 

ASTM 1825-M (max) 10 10 20 10 10 20 

GM 1899-M (max) 10 10 20 10 10 20 

Carcosmetix G11 2 2 -3 -1 -1 0 

 
 

Carcosmetix G11 

ASTM D2570 gesimuleerde praktijk test 

gewichtsverlies na chemische reiniging, mg/teststrip * 

 

 Brons Koper Soldeer Staal Gietijzer Aluminium 

ASTM D3306 (max) 20 20 60 20 20 60 

ASTM J1304 (max) 20 20 60 20 20 60 

GM 1825-M (max) 20 20 40 20 20 40 

GM 1899-M (max) 20 20 40 20 20 40 

Carcosmetix G11 6 7 -1 -1 -3 1 
 

* gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure, 
gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid 

 

ASTM D4340 aluminium hittebestendigheid test, 25% 

gewichtsverlies in mg/cm³ /week 

ASTM D3306 (max.) 1.0 
 

Carcosmetix G11 < 0.1 
 

¹ gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure, 
gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid 
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Carcosmetix G11 

Corrosiebescherming 

GM-Opel test QL 130100 

 

 

Concentratie 44 vol. % 

Brons Koper Soldeer Staal Gietijzer Aluminium 

Specificatie (max) 10 10 30 10 10 30 

Alucool G11 10 10 20 10 10 20 

 
 
 

Concentratie 25 vol. %  

Specificatie (max) 10 10 20 10 10 20 

Alucool G11 2 2 -3 -1 -1 - 
 

* gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure, 
gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze 
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle 
productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de 
uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. 
Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden. 


