
JÄÄHDYTYSNESTE G48 • KYLARVÄTSKA G48

Annostus/dosering Korrek Jäähdytysneste (litraa, liter)

2 3 4 5 6 7

Jäähdytysjärjestelmän tilavuus, litraa 5 -24° -52°

Kylarsystemets volym, liter 6 -17° -36° -53°

7 -28° -46°

8 -22° -36° -53°

10 -24° -36° -52°

12 -17° -26° -36° -50°
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Korrek Jäähdytysneste G48 • Korrek Kylarvätska G48

Haitallista nieltynä. Saattaa vahingoittaa elimiä (munuaiset) pitkä-
aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Säilytä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Älä hengitä
pölyä/kaasua/sumua/höyryä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee
pahoinvointia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaan.
Sisältää: monoetyleeniglykolia > 90 % ja korroosionsuoja-aineita.

Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador (njure) genom lång eller
upprepad exponering. Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara
väl tillsluten och i upprätt ställning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/
ångor. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Kontakta GIFTINFORMATIONS-
CENTRALEN eller läkare om du mår dåligt. Innehållet/behållaren lämnas
till avfallshantering enligt lokala bestämmelser. Innehåller: monoetylen-
glykol > 90 % och korrosions- skyddsmedel.

FI Jäähdytysneste bensiini- ja dieselmoottoreiden jäähdyttimiin. Korrek Jäähdytysneste G48 täyttää mm. seuraavien
autovalmistajien vaatimukset: VW (TL 774-C), BMW (BMW N 600 69.0), MB (DBL 7700.20), Opel (GM B 040 0240). Antaa täydellisen
jäätymis- ja korroosiosuojan jäähdytysjärjestelmän ja mottorin osille. Neste ei sovellu sekoitettavaksi perinteisten
jäädytysnesteiden kanssa. Käyttö: Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä ja huuhtele se vedellä. Sekoita uusi jäähdytysneste 50/50
suhteessa puhdasta vettä ja Korrek Jäähdytysneste G48:aa. Näin saavutetaan -36 °C pakkaskestävyys. Jäähdytysnesteen käyttö
auton ohjekirjan suositusten mukaan. Suositus Korrek Jäähdytysneste G48:n vaihtoväliksi on 3 vuotta.

SE En kylarvätska för bensin- och dieselmotorer. Korrek Kylarvätska G48 uppfyller de krav, som bl.a. följande biltillverkare har: VW
(TL 774-C), BMW (BMW N 600 69.0), MB (DBL 7700.20), Opel (GM B 040 0240). Ger ett fullständigt skydd mot köld och korrosion i
bilens kylsystem och motor. Vätskan är inte blandbar med traditionella kylarvätskor. Användning: Töm kylarsystemet och spola det
med vatten. Blanda ny kylarvätska i förhållandet 50/50 rent vatten och Korrek Kylarvätska G48. Köldbeständigheten är då -36 °C.
Följ bilmanualens rekommendation för användning av kylarvätska. Byt Korrek Kylarvätska G48 efter 3 år användning.




