
PARAFLU UP KONCENTRAT DO CHŁODNIC 1L
Koncentrat płynu ochronnego do chłodnic Paraflu Up na bazie glikolu

monoetylenowego (meg) opracowany w celu zaspokojenia specyficznych
właściwości oraz licznych wymagań współczesnych technologii O.A.T.

(Organic Acid Technology). Koncentrat został oparty na zaawansowanej
formule opóźnienia organicznego w układzie chłodzenia. Oryginalny płyn do
użytku profesjonalnego używany w autoryzowanych serwisach ASO. Paraflu

Up jest płynem ochronnym do układów chłodzenia, nawet do tych
wytworzonych z lekkich stopów.

NAZWA
PETRONAS PARAFLU UP ULTRA PROTECTION - 1L

KONCENTRAT DO CHŁODNIC TYPU: G12
KOLOR: CZERWONY, RÓŻOWY

SPRZEDAWCA
PETROSTAR WARSZAWA

DZIAŁANIE
KONCENTRAT DO CHŁODNIC (UKŁAD CHŁODNICZY)

ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany ochronny silnikowy płyn chłodzący zabezpieczający przed

zamarzaniem cechujący się przedłużoną żywotnością. Na bazie glikolu
etylenowego i organicznych inhibitorów korozji, któr zapewniają wydłużone

okresy pomiędzy wymianami oleju w porównaniu do innych cieczy
chłodzących.

Koncentrat płynu Paraflu zmieszany w proporcji 1:1 z wodą destylowaną zapewnia optymalny odbiór ciepła z komory
silnika, chronią przed gromadzeniem osadów, sprawdzają się zarówno w warunkach jazdy miejskiej jak i autostradowej.

CHARAKTERYSTYKA 
Paraflu UP jest rezultatem najnowszych badań prowadzonych w laboratoriach FL. Jest to produkt spełniający wymogi,

nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach eksploatacji.
PARAFLU UP wymieszany w proporcji 1:1 z wodą gwarantuje optymalny odbiór ciepła z komory spalania silnika

oraz maksymalną ochronę przed:
PARAFLU UP miscelato al 50% con acqua garantisce:

zjawiskami kawitacji i obróbki elektroerozyjnej;
zamarzaniem (zewnętrzna temperatura powietrza aż do -40°C);

tworzeniem się osadu wapiennego;
podgrzewaniem podczas upalnych okresów, w korkach ulicznych, na trasach miejskich (temperatura obiegu do

+110°C);
zbytnim rozdęciem części gumowych i plastikowych obiegu;

tworzeniem się osadów w obiegu (również w najtrudniejszych warunkach eksploatacji).
 

SPECYFIKACJE



CUNA NC 956-16
FIAT 9.55523 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F101.M01

ASTM D 3306 Type 1
CHRYSLER MS 12106

SPOSÓB UŻYCIA
Poprawny sposób stosowania produktu jest podany przez konstruktora, czyli:

całkowita wymiana co 2 lata lub ilość kilometrów podaną przez Konstruktora;
dolewki, w celu uzupełnienia poziomu płynu, powinny być dokonywane poprzez zmieszanie produktu w 50%

z wodą.

REKOMENDOWANY PRZEZ:

Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Irisbus.

Opakowanie 1L
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

