
 

 



 
   
  

 

ΥΙΟΙ Ε. & Γ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.      

  ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ.1208 Τ.Κ. 57022 ΤΗΛ. 2310-570355 FAX:2310-707281                                                                                                                     

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 89Β - Τ.Κ. 56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ:2310-766866, FAX:2310-760196                                                                                                                                    

Web Page : www.hydraulics.gr , E-mail : info@hydraulics.gr  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hydraulics.gr


 

. 

 

 

 

FRIZANTIN® LONG LIFE G12+ 100% 
 

 

Συμπυκνωμένο ψυκτικό για το σύστημα ψύξης των 
οχημάτων με κινητήρα. Προορίζεται για την 
τελευταία γενιά μηχανοκίνητων οχημάτων με 
συστήματα ψύξης που παράγονται με βάση το 
αλουμίνιο και τα ελαφρά μέταλλα. Εγγυημένη 

βελτίωση μεταφοράς θερμότητας , που παρέχει ιδιαίτερη ευελιξία στον 
κινητήρα και μέγιστη αξιοπιστία στους πελάτες. Δεν περιέχει νιτρικά, 
φωσφορικά, πυριτικά και βορικά. Παρέχει εκτεταμένο διάστημα 
αντικατάστασης έως 5 ετών ή 250.000 χλμ. 
 
 
 
 
 

FRIZANTIN® G40®  
 

Το FRIZANTIN® G40® είναι συμπύκνωμα ψυκτικού  
για κινητήρες με βάση το πακέτο αναστολέων 
αιθυλενίου και γλυκόλης (τεχνολογία Si-OAT). Έχει 
κατασκευαστεί  και είναι συμβατό με οχήματα 
τελευταίας γενιάς με συστήματα ψύξης που 
παράγονται με βάση το αλουμίνιο και ελαφρά 
μέταλλα, τα οποία πρέπει να αραιωθούν με νερό 
πριν από τη χρήση. Προστατεύει τους κινητήρες από 
υπερθέρμανση το καλοκαίρι και κατάψυξη το 
χειμώνα. Προφυλάσσει τους κινητήρες από τη 
διάβρωση και τις εναποθέσεις στο σύστημα ψύξης 

και τα ζωτικά μέρη τους, τους διαύλους ψύξης στο μπλοκ κινητήρα και 
την κυλινδροκεφαλή, το ψυγείο, την αντλία νερού και τον πυρήνα του 
θερμαντήρα. 
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FRIZANTIN® G11 100% 

Συμπυκνωμένο ψυκτικό για σύστημα ψύξης 
μηχανοκίνητων οχημάτων, με βάση τη 
μονοαιθυλενογλυκόλη. Πριν από τη χρήση πρέπει 
να αραιωθεί με νερό. Προστατεύει τον κινητήρα 
και ολόκληρο το σύστημα ψύξης του οχήματος από 
κατάψυξη, υπερθέρμανση, σκουριά, διάβρωση, 
σπηλαίωση και αφρισμό και εξασφαλίζει μέγιστη 

καθαριότητα του συστήματος ψύξης. Παρέχει πολύ καλή προστασία 
των παρεμβυσμάτων και των εύκαμπτων σωλήνων, των μεταλλικών και 
αλουμινένιων εξαρτημάτων. Δεν περιέχει νιτρώδη, αμίνη ή φωσφορικό.  
 
Παρέχει πλήρη προστασία του συστήματος ψύξης έως και 3 χρόνια ή 
120.000 χλμ 
 

 

 

 

ARCTIC FLASH 

Ειδικό καθαριστικό για πλύσιμο και αποφυγή της 
κατάψυξης των υαλοκαθαριστήρων των 
αυτοκινήτων. Επιτρέπει την αποτελεσματική 
αφαίρεση του πάγου, των αλάτων και άλλων 
ακαθαρσιών. Αποτρέπει την κατάψυξη ακροφυσίων 
(ψεκασμού) για πλύσιμο παρμπρίζ. Δεν βλάπτει το 
χρώμα, το μέταλλο και μέρη από καουτσούκ του 
οχήματος. Παρέχει μεγάλη διαφάνεια και λάμψη  

του γυαλιού. Τοποθετήστε  χωρίς αραίωση απευθείας στο δοχείο πλύσης 
παρμπρίζ. Εμπλουτισμένο με ήπιο άρωμα ευκαλύπτου. Δεν παγώνει 
μέχρι τους -20 ° C. Δεν περιέχει μεθανόλη(μεθυλική αλκοόλη). 
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