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Productinformatie 

Booster Freeze BG 13+ Red  

Booster Cool BG 13+ Red  

 

BESCHRIJVING 

 
Booster Freeze BG 13+ Red is een motor koelvloeistof concentraat op basis van ethyleen glycol en glycerine dat voor gebruik 

met water moet worden verdund. Booster Freeze BG 13+ Red bevat een corrosiebeschermer (inhibitor pakket) gebaseerd op 

de combinatie van carbolzuur en silicaat (Organic Acid Technology). Booster Freeze BG 13+ Red koelvloeistoffen zijn 

zogenaamde Lobrid, Si-OAT, koelvloeistoffen. Booster Freeze BG 13+ Red bevat geen nitrieten, aminen, fosfaten en boraten. 

 

TOEPASSING 

 
Booster Freeze BG 13+ Red beschermt de motoren tegen corrosie, oververhitting en bevriezing. Booster Freeze BG 13+ Red 
beschermt de motoren en de vitale delen van het koelsysteem, de koelkanalen in het motorblok en cilinderkop, de radiateur, 
de waterpomp en de verwarmingsradiateur effectief tegen corrosie en de neerslag van vaste stoffen. 
 

MENGBAARHEID 

 
Omdat de speciale voordelen van Booster Freeze BG 13+ Red alleen worden bereikt als uitsluitend Booster Freeze BG 13+ 
Red wordt gebruikt, wordt aanbevolen Booster Freeze BG 13+ Red niet te mengen met andere Booster koel producten of 
producten van andere koelvloeistof fabrikanten. Booster Freeze BG 13+ Red moet voor gebruik met water worden gemend 
in een concentratie tussen 33% en 60%. Algemeen wordt geadviseerd een concentratie van 50/50 % Booster Freeze BG 13+ 
Red en water te gebruiken.  Voor het aanmaken van de koelvloeistof wordt aanbevolen gedestilleerd of gedeïoniseerd water 
te gebruiken. Vaak kan ook gewoon kraanwater worden gebruikt. De hieronder aangeven waarden voor de waterkwaliteit 
mogen niet worden overschreden: 
 
Water hardheid  0-3,6 mmol/l 
Chloride aandeel  max 100 ppm 
Sulfaat aandeel  max 100 ppm 
 

GOEDKEURINGEN 

  
Booster Freeze BG 13+ Red en Booster Cool BG 13+ Red is geformuleerd conform de TL 774-J koelvloeistof specificatie van 
de Volkswagen groep en is officieel goedgekeurd voor alle merken van de VW groep, VW, Audi, Seat, Skoda , Lamborghini en 
Bentley. 
 

OPSLAG EN EISEN 

 
Booster Freeze BG 13+ Red kan 3 jaar in originele, afgesloten en luchtdichte verpakkingen bij een temperatuur van maximaal 
30 °C worden opgeslagen/bewaard. Gebruik voor opslag geen gegalvaniseerde metalen verpakkingen (containers). 
 

GIFTIGHEID EN VEILIGHEID 

 
Neem bij gebruik van dit product nauwkeurig alle informatie en advies, zoals vermeld op het product-veiligheidsblad (MSDS) 
in acht. Verder is het verplicht voortdurende aandacht te besteden aan alle voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn bij 
het werken met chemische stoffen. 
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Booster Freeze BG 13+ Red  

Booster Cool BG 13+ Red  

 
 
 

TECHNISCHE INFORMATIE 

 
Soortelijk gewicht (densiteit), 20 °C  1,11-1,16 g/cm³  DIN 51 757-4 
Brekings- (refractie) index  1,425-1,445  DIN 51 423-2 
Kookpunt    min. 170 °C  ASTM D1120 
Vlampunt   min. 120 °C  DIN EN ISO 2719 
pH waarde, concentratie 33 % v/v 7.7-8.5  ASTM D1287 
Alkaliniteit (reserve)  min. 5.0 ml  ASTM D1121 
Water aandeel   max. 5 %  DIN 51 777-1 
 
STABILITEIT 
Corrosiebeschermer (inhibitor), na 168 uur geen vlokvorming VW TL-774-J 
Hard water, na 10 dagen  geen vlokvorming VW PV 1426 

 
VORSTBESCHERMING 
Bevriezingspunt, concentratie 50 % v/v lager dan - 35 °C ASTM D1177 
Bevriezingspunt, concentratie 33 % v/v lager dan - 16 °C ASTM D1177 
 
SCHUIM EIGENSCHAPPEN 
Concentratie 33 % v/v  max 20 ml/max 5 ml VW TL 774-G 
Concentratie 33 % v/v  max 50 ml/3s  ASTM D1881 
 
LABORATORIUM CORROSIE TEST VW TL 774-G 
Metaal teststrip  gewichtsverlies  VW TL 774-G 

Waarde, g/m²  limiet, g/m² 
Koper   -0,8*   max. 3 
Soldeer   -0,3*   max. 3 
Koper/zink (brass)  -0,9 *  max. 3 
Staal   0,2  max. 3 
Gietijzer   0,3  max. 3 
GAlSiCu4 **   -1,1 *  max. 2 
AlSi12 **    -1,1 *  max. 2 
AlMn **   -0,6 *  max. 2 
GAlSi10Mg **   -0,6 *  max. 2 
 
(* gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid ** aluminium legeringen) 
 
CHIP/FILTREER PAPIER METHODE DIN 51 360-2 
 
Concentratie   waarde  limiet, waarde 
20 % v/v   4  max. 4 
40 % v/v   2  max. 2 
 
 
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.  


