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O aditivo HT-5002G – Pronto para Uso - tem sua tecnologia avançada e elevada performance, obtida a partir da 
mais nobre composição química entre o monoetilenoglicol, glicerina, água desmineralizada de alta pureza com 
bases orgânicas. Não tóxicos 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 e 240.000km 
para linha pesada. O produto assegura também uma excelente proteção aos componentes metálicos contra 
corrosão, lubrifica a bomba d’água, evita formação de espuma, eleva o ponto de ebulição da água e baixa o 
ponto de congelamento da mesma. 

 

 

 Monoetilenoglicol, Glicerina e base especial protetora orgânica, 
corantes e água desmineralizada. 
 

 

 
 

 ABNT NBR 14261/2016 tipo C. 
 

 
 
 
 
 Substituir o líquido conforme manual do veículo. Na ausência desta 

recomendação, executar a limpeza completa do sistema de 
arrefecimento do motor com água pura. Em caso de excesso de 
sujeira, recomenda-se a aplicação do Limpa Radiador Orgânico Hi Tech 
(HT-2060). Após a limpeza esgotar todo o sistema. Preencher o sistema 
com o produto. Esse produto já vem pronto para uso, não é necessário 
adicionar água. 

 

 

Tipo de Ensaio Especificado Resultado 

Aparência Límpida OK 

Cor Rosa Padrão Hi Tech OK 

Odor Característico OK 

Densidade a 20°C Mínimo 1,050 1,08 

pH De 7,5 à 11,5 8,5 

Reserva alcalina Mínimo 3,33 5 

Tempo de quebra de espuma 0 a 5 segundos 4,28 

Ponto de ebulição °C Mínimo 105°C 108°C 

Ponto de congelamento Menor/igual -14°C -16°C 
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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 


