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Productinformatie 

Booster Freeze Blue 

Booster Cool Blue  

 
 
 

BESCHRIJVING 

 
Booster Freeze Blue Antivries is een gunstig geprijsd koelvloeistof concentraat, dat bescherming biedt tegen bevriezing en 
corrosie. Dit koelvloeistof concentraat wordt aanbevolen als de keuze voor de prijs belangrijker is dan de kwaliteit. Zonder 
de mogelijk schadelijke toevoegingen zoals nitrieten, aminen en fosfaten draagt dit koelvloeistof concentraat ook bij aan een 
veiliger milieu. Voor de goede werking van watergekoelde verbrandingsmotoren moeten de motor en het koelsysteem 
afdoende zijn beschermd tegen corrosie en vorstschade. Om dit te bereiken wordt het koelvloeistof concentraat aan het 
koelwater toegevoegd. Deze Antivries biedt de volgende voordelen voor de gebruiker: 
 
- bescherming tegen corrosie, ook bij andere metalen dan gietijzer 
- bescherming tegen bevriezing 
- bescherming tegen koken 
- mengbaar 
- compatibiliteit met alle keerringen 
- stabiel in hard water 
- lage kosten 
 

TOEPASSING 

 
Booster Freeze Blue biedt het gehele jaar bescherming tegen bevriezing en corrosie. De aanbeveling is een minimale 
concentratie van 33% (volume) Booster Freeze Blue Antivries in de koelvloeistof te gebruiken. Dit geeft een bescherming 
tegen bevriezing tot -18 °C. Concentraties hoger dan 70% worden niet aanbevolen, de maximale bescherming tegen 
bevriezing (circa - 69 °C) wordt verkregen bij een concentratie van 68 volume % Booster Freeze Blue Antivries. 
 

GOEDKEURINGEN 

  
Booster Freeze Blue Antivries voldoet aan de British Standard BS 6580:1992 en BS 6580:2010 
 

OPSLAG EN EISEN 

 
Deze antivries moet onder normale omgevingstemperaturen worden opgeslagen, waarbij temperaturen boven de 35 °C tot 
het minimum moeten worden beperkt. En zoals bij elke antivries is het niet toegestaan dat gegalvaniseerd metaal wordt 
gebruikt voor leidingen of enig onderdeel van de meng/opslaginstallatie. 
 

GIFTIGHEID EN VEILIGHEID 

 
Voor informatie over giftigheid en veiligheid verwijzen wij naar het materiaal veiligheidsblad (MSDS). Het transport is niet 
gereguleerd. Voor alle op MEG (ethyleen glycol) gebaseerde antivries producten is een etiket is vereist: Xn: R 22 (schadelijk 
indien doorgeslikt) en S2 (buiten bereik van kinderen houden). Dit product mag niet worden gebruikt als 
vorstbeschermingsmiddel in drinkwater systemen. 
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Productinformatie 

Booster Freeze Blue  
 

CHEMISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
   Booster Freeze Blue Limieten   Methode 
 
Product uiterlijk   Heldere vloeistof  Heldere vloeistof  visueel 
Kleur    Blauw   Blauw   visueel 
Soortelijk gewicht (densiteit), 20°C  1,131     ASTM D1122 
Refractie index, 20°C   1,435     ASTM D1218 
Concentratie as, % w/w   0,4     ASTM D1119 
Kookpunt, equilibrium (evenwicht), °C  155   >150   ASTM D1120 
pH waarde (concentratie 33% volume)  8,3     ASTM D1287 
pH waarde (concentratie 50% volume)  8,4     ASTM D1287 
Vriespunt (concentratie 50% volume), °C  ≤ -33   -33 max   ASTM D1177 
Alkaliniteit (pH 5,5)   3,0     ASTM D1121 
Schuim (foam) eigenschappen, 88°C 

- Schuim (foam), ml   25   50   ASTM D1881 
- Meettijd, sec   1.5  5 

Hard wear stabiliteit, ml   < 0,05*   < 0,05   BS 5117:1.5 
 
BS 5117: 2.2 corrosie test ASTM D1384 corrosie test nagenoeg gelijk aan BS 5117: 2.2 
 
gewichtsverlies in mg/teststrip* 

Geelkoper**  koper  soldeer/tin staal  gietijzer aluminium 
ASTM D3306 (max.)   10  10  30  10  10  30 
BS 6580:1992 (max.)  10  10  15  10  10  15 
Booster Freeze Blue  0,2  0,3  1,2  0,3  -0,3  5,0 
 
* gewichtsverlies NA het chemisch reinigen volgens de ASTM procedure, 
gewichtstoename is met een min (-) teken aangeduid 
** geelkoper is een koper-zink legering 

 
ASTM D4340 aluminium hittebestendigheid test gewichtsverlies in mg/cm3 /week 
 
ASTM D3306 (max.) 0,1 
BS 6580:1992 (max.)  0 
Booster Freeze Blue -0,2 
 
 
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.  


