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CHIMOPAR TRADING SRL     
 
   

FIŞĂ TEHNICĂ 
                                                 
                                                        AUTOCLAR® DE IARNA - 65 

0
C 

                                                               ( CONFORM ST 452 ) 
 

  Prezenta specificaţie tehnică se referă la produsul lichid de spălare parbrize „AUTOCLAR® 

IARNĂ - 65 
0
C”  destinat alimentării instalaţiei de spălare a parbrizelor autoturismelor. 

 Soluţia pentru spălat parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ – 65 
0
C”  se utilizează ca atare sau 

diluată cu apă în diferite proporţii de volum, în funcţie de temperatura de congelare a produsului, pe care dorim s-o 
obţinem, conform tabelului conţinut pe marcajul produsului.                                 
 

Produsul „AUTOCLAR® IARNĂ – 65 
0
C” este un amestec pe bază de alcool etilic,glicoli, agenţi 

tensioactivi, agent tamponare, colorant, parfum, apă demineralizată. 

Lichidul de spălare parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ - 65 
0
C” este biodegradabil şi prezintă toxicitate 

redusă. 

                                          CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 

CARACTERISTICA UM 
CONDITII DE ADMISIBILITATE 

AUTOCLAR® IARNĂ -65 
0
C  

 

 

Aspect, culoare                                 Lichid limpede albastru 

0,994 … 0,996  

0 

97 

1,335 … 1,337 

6 … 9,5  

neinflamabil 

Aspect conf. determinării 

≤ 5 

≤ 5 

– 5 … + 10 

– 5 … + 10 

220 

5 

Densitate la 20 C g / cm
3
 0,850-0,900 

Punct de congelare 

Punct de fierbere 

C max.  

C min.  

              -65 

Punct de fierbere C max.  

 

78 

Valoare pH  6 - 9 

Temperatură de inflamabilitate C min.  15 

Acţiune asupra emailurilor  nu pătează 

Acţiune asupra cauciucului menţinut în lichidul de spălare 10 zile la  70 C  

         -   Variaţia  de volum pentru : 

                                             cauciuc NBR % ≤ 5 

                                             cauciuc EPDM % ≤ 5 

            -  Variaţia durităţii Shore pentru:   

                                             cauciuc NBR grade Sh -5.....+10 

                                             cauciuc EPDM grade Sh -5.....+10 

Tendinţa de spumare   

 Puterea de spumare (P) ml max.    300 

 Stabilitatea spumei (S) max 0,2 
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          AMBALARE: Produsul se livrează in flacoane  PET cu un continut  de 1l, 3l, 5l. 

             MARCARE:  Ambalajele se marchează vizibil, prin etichetare cu următoarele specificaţii:              

 H 225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

 P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 P 301 + 315 – În caz de înghiţire consultaţi imediat medicul. 

 P 233 – Păstraţi recipientul închis etanş, într-un loc răcoros.         

ATENŢIE! 

 

 

              
 
 Menţiunea: NU CONŢINE METANOL! 
 Este o soluţie destinată curăţirii parbrizelor formulată pentru utilizare pe timp de iarnă. 
 Asigură o curăţire impecabilă a parbrizului de urme de praf, ulei şi murdărie împroşcată în timpul 

mersului. 
 Protejează lamelele ştergătoarelor şi toate elementele de cauciuc. 

Se utilizează ca atare sau poate fi  diluat cu apă în funcţie de temperatura de congelare a produsului pe 
care dorim să o realizăm conform tabelului conţinut pe marcajul produsului. 

                                Temperatura de congelare: 

1L AUTOCLAR ®  ( - 65 0C )                                       - 65 0C 

1L AUTOCLAR ®  ( - 65 0C ) + 0,5 L  APĂ                  - 35 0C 

1L AUTOCLAR ®  ( - 65 0C )  + 1L APĂ                      - 20 0C 

 
 
 

            DEPOZITARE:  în încăperi acoperite şi ferrite de razele soarelui,de surse de căldură şi scântei. 
      TRANSPORT:  Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. 

              GARANTII:  termenul de valabilitate de 5 ani de la data fabricării, 
 
 
 
 
 
   
 
  NORME TEHNICE, 
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