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Vidol GlycoCare Red Longlife  
Antivries - Concentrate 
 

 
 
 
 
 
De in dit document vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van GlycoCare 
producten. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden 
en/of onjuistheden in de tekst, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. De 
lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.  

 
 
 
Eigenschappen 
GlycoCare Red Longlife Concentrate is een 
OAT antivries/ koelvloeistof ontwikkeld om 
moderne motoren te beschermen tegen 
corrosie en bevriezing. GlycoCare Red Longlife 
Concentrate is een nitriet-, amine-, fosfaat-, 
silikaat- en boraatvrije antivries op basis van 
ethyleenglycol die voor gebruik met water 
moet worden gemengd.  
 
Door de unieke samenstelling en het OAT-
additievenpakket heeft dit product een 
langere levensduur en geeft uitstekende 
bescherming tegen bevriezing, corrosie en 
oververhitting van alle moderne motoren 
maar in het bijzonder van zwaar belaste 
aluminium motoren. Het beschermt effectief 
tegen corrosie en neerslag in het koelsysteem 
en de vitale onderdelen daarvan: de 
koelkanalen in het motorblok en de zuiger 
alsmede radiator en de waterpomp.  
 
Voor de aan te houden verversingstermijnen 
zijn de aanbevelingen van de motorfabrikant 
maatgevend. Wanneer deze geen uitsluitsel 
geeft, hebben uitgebreide testen uitgewezen 
dat GlycoCare Red Longlife bescherming geeft 
tot tenminste 250.000 km bij personenauto’s, 
tot 650.000 km bij vrachtauto’s en bussen en 
tot 6 jaar bij stationair draaiende motoren.  
 

 

 

 

Specificaties 
GlycoCare Red Longlife Concentrate voldoet 
aan de volgende specificaties: 
DAF 74002 
Deutz 0199-99-1115/6 
Ford WSS-M97B44-D 
Komatsu 07.892 (2009) 
Liebherr MD1-36-130 
MAN MAN 324-SNF 
Mercedes Benz DBL 7700.30/ 325.3 
Opel  GM 6277/ GMW3420 
Renault Trucks 41-01-001/- -S Type D 
Volvo  1286083-002 
VW/Audi/Seat/Skoda TL-774-F (=G12/G12+) 
 
Mengbaarheid 
GlycoCare Red Longlife Concetrate is 
mengbaar en compatibel met voorgaande, 
silikaat-houdende kwaliteiten die voldoen aan 
VW norm TL 774C, zoals bijvoorbeeld VW 
Koelvloeistof G11. Aangezien de specifieke 
voordelen van Longlife, zoals een verbeterde 
bescherming van het aluminium en langere 
vervangingsintervallen, alleen worden bereikt 
met het originele Longlife product, dient 
vermengen met andere kwaliteiten worden 
vermeden 
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GlycoCare Red Longlife Concentrate dient 
voor gebruik met water te worden vermengd. 
Om voldoende anti-corrosiewerking te 
behouden wordt aangeraden minimaal 30 
vol% in het koelmengsel aan te houden. Een 
indicatie van de mogelijke bescherming tegen 
bevriezen geeft de onderstaande tabel. Een 
dosering van meer dan 50% vermindert de 
bescherming tegen bevriezen en vermindert 
ook de warmteoverdrachtscapaciteit. 

 
 
Veiligheid 
Bij gebruik van dit product dienen informatie 
en veiligheidsaanbevelingen die 
in ons veiligheidsblad worden aangegeven in 
acht te worden genomen. 
Ook de instructies met betrekking tot hygiëne 
en een veilige omgang met het 
product dienen te worden opgevolgd.  

 

Aantal delen GlycoCare Red  Aantal delen water Bescherming tegen bevriezing  
1 2 -17 
1 1 -38 

 
ANALYSECIJFERS 

Dichtheid, 20°C 
Brekingsindex, 20°C 
Kookpunt 
Vlampunt 
pH waarde 
Reserve alkaliteit 
Kleur 

g/ cm3 
- 
ºC 
ºC 
- 
ml 
 

1,113 – 1,118 
1,430 – 1,436 
> 160 
> 120 
8,3 – 8,8 
4 – 8  
Roze 

DIN 51 757-4 
DIN 51 423 
ASTM D1120 
DIN ISO 2592 
ASTM D1287 
ASTM D1121 
Visueel  
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