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Aplicação
Motores estacionários independente do tipo de combustível usado e sistemas de arrefecimento
marítimos onde a proteção anticongelante é necessária. Também pode ser utilizado em frotas
mistas formadas por aplicações pesadas leves, médias pesadas e extra-pesadas , independente do
tipo de combustível ou do sistema de redução de emissões utilizado.

Atende e/ou supera padrões de performance

Concentração do aditivo Ponto de ebuliçãoPonto de congelamento

Diluído em 3 %3

Diluído em 50%

Diluído em 70%

-1 ºC8

-37ºC

-64ºC

12 ºC6

12 ºC9

13 ºC6

• NBR 13705 / 14261;

• ASTM D3306 / D6210;

• CAT EC-1;

• CUMMINS CES 14603;

• DEUTZ DQC CB-14;

• DETROIT DIESEL 93K217;

• MAN 324 TYPE SNF;

• MERCEDES DBL 7700, 325.3 / 326.3;

• MTU MTL 5048;

• NAVISTAR MPAPS B-1 TYPE IIIA;

• PACCAR;

• VOLVO/MACK;

• TMC RP 329;

• JOHN DEERE H24;

• KOMATSU;

• KUBOTA;

• WAUKESHA;

• AGCO;

• FENDT;

• CNH EG-3, EG-4;

• INTERNATIONAL;

• BEHR RADIADORES;
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Tabela proteção usando uma tampa pressostática de 15 PSI (1bar)
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Apresentação

Principais benefícios

FINAL CHARGE Global Extended Life tecnologia orgânicaé um aditivo de arrefecimento de
(OAT), à base de monoetilenoglicol livre de fosfato, silicato e borato, desenvolvido para
proporcional excepcional proteção às camisas dos cilindros contra cavitação e proteção contra
corrosão de todos os metais do sistema de arrefecimento e do motor.

FINAL CHARGE Global Extended Life é formulado com inibidores de corrosão orgânicos para
fornecer total proteção ao sistema de arrefecimento ao longo de 1.600.000 km para uso
urbano/rodoviário (8 anos ou 20.000 horas para aplicações fora-de-estrada). Uma vez que os
inibidores de corrosão orgânicos não se deterioram facilmente, FINAL CHARGE Global Extended

Life elimina a necessidade de carga suplementar de inibidores-SCA, requerido quando seus
aditivos de arrefecimento convencionais.

Testado e aprovado quanto aos requisitos de performance e durabilidade das fabricantes de
veículos e motores pesados como Caterpillar, Cummins, DAF, Detroit Diesel, Internacional, John
Deere, MWM e Volvo, além da homologação mundial da MAN e Mercedes Benz.

• Máxima proteção anticongelante até -64°C e antifervura até +136°C;

• Altíssima durabilidade: 1.600.000 de km para aplicações urbanas / rodoviárias ou 8 anos /
20.000 horas para aplicações fora-de-estrada;

• Desenvolvido para uso em motores equipados com tecnologias de Sistemas EGR, SCR e
ACERT que demandam sistemas de arrefecimento com maior temperatura de trabalho;

• Elimina os custos com Cargas Suplementares de Inibidores - SCA, fitas de teste de
durabilidade do aditivo, tempo e mão-de-obra de manutenção necessária para testar e
adicionar o SCA;

• Pode aceitar até 35% de mistura com um aditivo de arrefecimento de tecnologia
convencional, sem qualquer efeito prejudicial a proteção anticorrosiva ou redução das
propriedades de longa durabilidade;

• Totalmente compatível com outros Aditivos de Arrefecimento de Longa Duração de
tecnologia Ácido-Orgânica (OAT);

• Fórmula não abrasiva que melhora a vida das vedações da bomba d'água;

• Excelente compatibilidade com água de torneira e reduzido nível de depósitos de sólidos;

• Proporciona superior compatibilidade a longo prazo com os elastômeros.
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Saúde e meio ambiente
Com base nas informações disponíveis, não se espera que este produto produza efeitos adversos
à saúde quando usado para a aplicação pretendida e as recomendações fornecidas na Folha de
Dados de Segurança do Material (MSDS) são seguidas. MSDS estão disponíveis mediante
solicitação através de seu escritório  e contato de vendas ou via Internet. Este produto não deve
ser usado para outros fins que não o uso pretendido. Se descartar o produto usado, tome cuidado
para proteger o meio ambiente. Siga sempre as recomendações de uso apresentadas pelo manual
do veículo ou equipamento. Nunca descarte resíduos do produto no meio ambiente ou em lixo
comum.

Informações sobre manuseio e segurança estão cotidas nas respectivas Fichas de

Informação de Segurança (FISQs), que estão disponíveis no seu fornecedor ou através do

site https://www.peak.com.br. Para mais informações sobre os produtos consulte o

departamento técnico.

Escanear o codigo
para iniciar o atendimento

0800 624 5715

Propriedades técnicas típicas

Especificações Técnicas Valores típicos

Referência Normativa: NBR 13705 / ASTM D-3306 Pronto para usoConcentrado

Aparência

Densidade (em ºC)

pH 50 Vol%

Reserva alcalina

Ponto de congelamento (em ºC)

% de teor de água

Teor cinzas % massa

Formação espuma volume (ml)

Formação espuma tempo quebra (s)

Ponto de fulgor (ºC)

Vermelho

1,135

8,5

10

-64 (70%>)

2

2

0

0

116

Vermelho

1,080

8,2

9,5

-37 (50%)/-18 (33%)

1

0

0

Nota: Essas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura esteja em

conformidade com a especificação da PEAK, podem ocorrer variações nessas características. Os dados

foram obtidos usando uma tampa de pressão de 15 psi.A
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Monoetilenoglicol, pacote de inibidores de corrosão ácido orgânicos, inibidores de contaminação
por outros aditivos, antiespumante, corante e água desmineralizada.

• Submetido e Aprovado no Teste de Cavitação da JOHN DEERE e no Teste de

Durabilidade da CATERPILLAR;

• Isento de Fosfato – exigência das montadoras européias;

• Isento de Silicato – exigência das montadoras japonesas.

Diferenciais de proteção

Informações de logística

Item Tipo de embalagem

Bombona de 5 litros

Bombona de 20 litros

Tambor de 200 litros

IBC 1000 litros

Prazo de validade

Palete 45 Unidades

Palete 45 Unidades

Palete 4 Unidades

1 container

8 anos (se armazenado corretamente)

Produto não classificado como perigoso para o transporte terrestre, marítimo e aéreo.
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