
 

 

PREMIUM PLUS 
Fluído para Sistemas de Arrefecimento 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PREMIUM PLUS é um aditivo para sistemas de arrefecimento à base de 
Monoetilenoglicol, que pode ser utilizado em todos os tipos de motores (álcool, gasolina 
e diesel), evitando o congelamento da água e elevando seu ponto de ebulição. Atende 
as normas ABNT NBR 13.705. Aprovado sob condições de clima extremamente frio e 
quente. 
 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Recomendamos o uso de 50% do produto e 50% de água do sistema de arrefecimento 
ou de acordo com o recomendado pelo fabricante do equipamento. Esvaziar o radiador 
e o bloco do motor, adicionar PREMIUM PLUS e completar com água.  
 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
 Aparência: líquido transparente, verde, de odor característico. 
 pH (50% em água): 7,5 – 11,5 
 Densidade: 1,010 – 1,050 g/cm3 
 Solubilidade: 100% 
 Ativos: 28,0 – 31,0% 

 

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ANVISA 
 

SEGMENTOS DE MERCADO PARA USO DE PREMIUM PLUS 
Indústrias automobilísticas, transportadoras, empresas de terraplanagem, empresa de 
ônibus e etc. 
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