
 

 FICHA TÉCNICA 

 

BELCLEAN ANTICONGELANTE 

 

DESCRIÇÃO: 

 

✓ O BELCLEAN ANTICONGELANTE é um produto à base de monoetilenoglicol, 

aditivado com inibidores (totalmente livre de fosfatos, silicatos e boratos) que 

funciona como anticongelante e como refrigerante do motor, e fornece uma 

excelente proteção contra a corrosão para todos os metais do sistema de 

arrefecimento e ligas encontradas em motores de combustão interna. 

 

QUALIDADES:  

 

✓ As características térmicas permitem uma excelente refrigeração dos motores 

sem que provoque ebulição do fluido.  

✓ Compatível com os metais e ligas presentes nos circuitos de refrigeração: 

alumínio, cobre, fundição, latão e as ligas mais modernas.  

✓ É miscível com água e com outros tipos de anticongelantes à base de etileno 

glicol, mas para manter os excelentes níveis de proteção e resistência deve-se 

vazar e limpar o circuito.  

✓ Amigo do meio ambiente: não contem nitritos, aminas, fosfatos (NAP free), 

boratos nem silicatos.  

✓ Compatível com juntas, vedantes e pinturas.  

 

 

 

As informações contidas nesta Ficha Técnica, têm como base o melhor do nosso conhecimento sobre o produto e as leis em vigor na Comunidade 
Europeia, dado que as condições de trabalho do utilizador estão para além do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser usado com 
outro propósito que não o especificado. É sempre exclusivamente da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários de maneira a 
cumprir o estabelecido nas leis e regras vigentes. As informações constantes desta Ficha Técnica são apenas a descrição dos cuidados a ter para 
utilizar com segurança o nosso produto: não poderão em caso algum ser consideradas como uma garantia das propriedades do produto. A Ficha 
Técnica não dispensa a consulta da Ficha de Dados de Segurança. 
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