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ELABORAÇÃO: Vitor Freire ANÁLISE / APROVAÇÃO: Rogério Fragata Alves REVISÃO: 00 

Produto com tecnologia avançada e elevada performance obtida a partir da mais nobre composição química 
entre o monoetilenoglicol, glicerina e bases orgânicas, não toxicas ao meio ambiente com tecnologia – 
SB/Authentic Long Life com durabilidade superior aos aditivos convencionais, sendo os períodos de trocas para 
linha Leve de 120.000km (Linha Leve) e 2400.000km. (Linha Pesada). O produto assegura também uma 
excelente proteção aos componentes metálicos contra corrosão, lubrifica a bomba d’agua, evita formação de 
espuma, elevando o ponto de ebulição e baixando o ponto de congelamento. O produto esta disponível em 
bombonas de 5, 20, 50, 200 e IBC de 1000 litros além das caixas com 12 e 24 frascos de 1000 mL. 

 

 

 Monoetilenoglicol, Glicerina e base especial protetora orgânica com 
tecnologia SB/Authentic Long Life e corantes. 
 

 

 
 

 ABNT NBR 13705/2016 Tipo C. 
 

 
 
 
 
 Execute a limpeza completa do reservatório com água pura. Em caso 

de excesso de sujeira, recomenda-se o a aplicação do Limpa Radiador 
Orgânico – HT-2060. Após a limpeza esgotar todo o sistema e Diluir o 
HT-5001 G na proporção de 40% de aditivo e 60% água 
desmineralizada Hi Tech – HT-1001. 

 

 

Tipo de Ensaio Especificado Resultado 

Aparência Límpida OK 

Cor Rosa Padrão Hi Tech OK 

Odor Característico OK 

Densidade a 20°C 1,128 a 1,270 g/ml 1,167 

pH 7,0 a 9,0 7,68 

Reserva alcalina Acima de 10 ml de HCL 13,7 

Tempo de quebra de espuma 0 a 5 segundos 3,6 

Água-%massa Max. 5 1,48 

Ponto de ebulição °C Min. 163 187 

Ponto de congelamento Menor ou igual -33 -35,8 
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Este produto utilizado conforme recomendações e para aplicação ao qual está previsto, não apresenta risco particular.Uma ficha apresentando dados de segurança, 
em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se a disposição junto do seu representante comercial local. 

COMPOSIÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 

CARACTERÍSTICAS 

APLICAÇÃO 

AUTHENTIC LONG LIFE 

120.000 km ou 2 anos 

linha leve 

240.000 km ou 2 anos 

linha pesada 

 


