
 

 
 

Opis produktu 

Havoline GHC to wysokiej jakości koncentrat płynu do 

chłodnic na bazie glikolu etylenowego, o wydłużonej 

trwałości, zalecany do użycia w układach chłodzenia 

szerokiej gamy silników samochodowych i przemysłowych.  

Havoline GHC zawiera pakiet hybrydowych inhibitorów 

korozji z karboksylanami i krzemianami, natomiast nie 

zawiera potencjalnie szkodliwych dodatków takich jak 

azotyny, aminy i fosforany, przyczyniając się do ochrony 

środowiska. 

Korzyści dla klienta 

• Technologie inhibitorów na bazie karboksylanów i 

krzemianów zapewniają wysokiej klasy odporność na 

korozję 

• Skład na bazie glikolu etylenowego ogranicza 

konieczność serwisowania silnika dzięki ochronie przez 

zamarzaniem i wrzeniem  

• Formuła wolna od azotynów, amin i fosforanów 

przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 

• Przeznaczony do stosowania w szerokiej gamie silników 

samochodowych i przemysłowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wysokiej klasy ochrona przed korozją 

• Ograniczona konieczność serwisowania silnika dzięki 
ochronie przez zamarzaniem i wrzeniem 

• Sprzyja ochronie środowiska 

• Szerokie zastosowanie w silnikach samochodowych i 
przemysłowych 

Produkt jest zgodny z wybranymi normami 
technicznymi, włączając w to: 

AFNOR ASTM   

Bez. Reg. Arnsberg, Abtl. BMW 

BS   Daimler   

Deutz Armia Niemiecka   

Jenbacher   Liebherr Machines Bulle 

MAN MTU 

ÖNORM   Opel/General Motors   

Porsche Saab   

SAE VW/Audi/Seat/Skoda 
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Zastosowania 

• Po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody, Havoline 

GHC używany jest jako płyn chłodzący i przenoszący 

ciepło w silnikach spalinowych. Ciepło spalania w 

silniku przekazywane jest za pośrednictwem płynu do 

chłodnicy, gdzie mieszanka chłodzona jest 

strumieniem powietrza. Dzięki wysokiej klasy, 

skutecznym dodatkom Havoline GHC zalecany jest do 

wykorzystania w układach chłodzenia wielu typów 

silników spalinowych samochodowych i 

przemysłowych chłodzonych powietrzem. Pozbawiony 

potencjalnie szkodliwych dodatków, takich jak azotyny, 

aminy i fosforany, Havoline GHC jest także bardziej 

bezpieczny dla środowiska. 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• BMW (BMW N 600 69.0) 

• Bez. Reg. Arnsberg, Abtl.  Bergbau u. Energie 

(84.12.22.63-2001-2) 

• Armia Niemiecka (TL 6850-0038/1) 

• Daimler (DBL 7700.20, page 325.0) 

• Deutz (H-LV 0161 0188) 

• Jenbacher (TA-Nr. 1000-0201) 

• Liebherr Machines Bulle  (TLV 035, TLV 23009 A) 

• MAN (MAN 324-NF) 

• MTU (MTL 5048) 

• Opel/General Motors (B 040 0240) 

• Porsche (dla 924, 928, 944, 968) 

• Saab (6901599) 

• VW/Audi/Seat/Skoda (TL 774-C) 

Zgodność ze standardami 

• ASTM  D 3306 

• ASTM  D 4985 

• SAE J1034 

• AFNOR NF R 15-601 

• ÖNORM V 5123 

• BS 6580:1992 

 

 

 

 

Obsługa i obchodzenie się z 
produktem 

• Havoline GHC jest kompatybilny z większością innych 

płynów do chłodnic na bazie glikolu etylenowego. Nie 

należy go mieszać z płynami do chłodnic na kwasach 

organicznych (OAT) niezawierającymi krzemianów, 

ponieważ dla optymalnej ochrony przed korozją i 

powstawaniem  szlamu zaleca się używanie wyłącznie 

płynu Havoline GHC  

• Przed użyciem Havoline GHC należy rozcieńczyć 

wodą*. Płyn może być mieszany z Europejską twardą 

wodą, w stężeniach od 33 do 50% objętości 

*  Dane analityczne wody nie powinny przekraczać 

następujących wartości granicznych: 

- Twardość wody: 0 do 20 °dH (0-3,6 mmol/l) 

- Zawartość chlorków: maks. 100 ppm 

- Zawartość siarczanów: maks. 100 ppm 

Wymagania dotyczące 

przechowywania 

• Havoline GHC może być przechowywany przez około 

3 lata w zamkniętych, szczelnych pojemnikach, bez 

uszczerbku dla jakości i wydajności produktu 

• Produkt powinien być przechowywany w temperaturze 

powyżej -20°C, najlepiej w temperaturze otoczenia. 

Należy ograniczyć czas wystawienia na działanie 

temperatury wyższej niż +30°C 

• Nie wystawiać płynu na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych w półprzezroczystych 

opakowaniach, ponieważ może to spowodować 

degradację barwników znajdujących się w nim i 

skutkować po upływie pewnego czasu blaknięciem 

koloru lub odbarwieniem. Reakcja ta może zostać 

przyspieszona w połączeniu z wysokimi temperaturami 

otoczenia. Z tego względu zaleca się przechowywanie 

płynu do chłodnic w półprzezroczystych opakowaniach 

wewnątrz pomieszczeń, co pozwala uniknąć problemu 

• Zaleca się stosowanie nowych pojemników, a nie 

pojemników po recyklingu  

• Jak w przypadku każdego innego płynu do chłodnic, 

nie zaleca się stosowania stali ocynkowanej do 

wykonania przewodów lub innych części instalacji do 

przechowywania lub mieszania 
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Właściwości fizykochemiczne 

koncentratu Havoline GHC: 

Mieszanina Havoline GHC z wodą: 

 

ASTM D 1384 test na korozję  
w naczyniu szklanym 

 

 

 

 

 

1
 wartości ujemne oznaczają wzrost masy 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Gęstość w temperaturze 20°C DIN 51 757-4 1 121 – 1 123 g/cm
3
 

Lepkość, 20°C DIN 51 562 24 – 28 mm
2
/s 

Współczynnik załamania w temp. 20°C DIN 51 423-2 1 432 – 1 434 

Temperatura wrzenia ASTM D 1120 >165 °C 

Temperatura zapłonu DIN EN ISO 2592 >120 °C 

Wartość pH ASTM D 1287 7,1 – 7,3 

Rezerwa alkaliczna ASTM D 1121 13 -15 ml 

Zawartość popiołu ASTM D 1119 maks. 1,5 % 

Zawartość wody DIN 51 777-1 maks. 3,5 % 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Temperatura zamarzania, 50 % obj. w 

wodzie 

ASTM D 1177 <-38 °C 

Temperatura zamarzania, 33 % obj. w 

wodzie 

ASTM D 1177 <-18 °C 

Lepkość, 50 % obj. w wodzie w temp. 0 °C DIN 51 562 7,0 – 10,0 mm
2
/s 

Lepkość, 33 % obj. w wodzie w temp. 0 °C DIN 51 562 3,0 – 5,0 mm
2
/s 

Lepkość, 50 % obj. w wodzie w temp. 80 °C DIN 51 562 0,9 – 1,1 mm2/s 

Lepkość, 33 % obj. w wodzie w temp. 80 °C DIN 51 562 0,5 – 0,8 mm
2
/s 

Pienienie ASTM D 1881 maks. 50 ml / 3 s 

Przewodność elektryczna, 30 - 50 %  

obj. w wodzie 

ASTM D 1125 ok. 4 mS/cm, w temp. 23 °C 

 Utrata masy w mg/próbkę testową 1 

 
Mosiądz Miedź Lutowie Stal Żeliwo Aluminium 

ASTM D3306 (maks.) 10 10 30 10 10 30 

Havoline GHC 0,2 0,1 0,3 -0,2 -1,0 -1,1 
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ASTM D 4340 test cieplnego 

odrzucania aluminium, 25% 

1
 wartości ujemne oznaczają wzrost masy. 

 

ASTM D 2570 test korozji w 

symulacji eksploatacji 

1 wartości ujemne oznaczają wzrost masy. 

 

ASTM D 2809 próba pompy wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utrata masy w mg/cm²/tydzień 
1
 

ASTM D3306 (maks.) 1,0 

Havoline GHC < -0,07 

 
Utrata masy w mg/próbkę testową1 

 
Mosiądz Miedź Lutowie Stal Żeliwo Aluminium 

ASTM D3306 ( maks.) 20 20 60 20 20 60 

Havoline GHC 10,7 8,8 0,0 0,1 -1,1 -1,2 

 Pompa wodna aluminiowa 

ASTM D3306 (min.) Ocena 8 

Havoline GHC Ocena 9 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym  

w Karcie Produktu.  

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 

powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi  

w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 

internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 

naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 


