
ES Compleat™ is specifiek ontwikkeld voor 
gebruik in zwaar belaste dieselmotoren.
Deze producten bevatten conventionele industriële 
chemische en organisch corrosieremmers, 
die dieselmotoren uitstekend beschermen tegen 
pitvorming in cilindervoeringen en kalkaanslag door 
hard water.
Bovendien bieden ES Compleat™ producten 
de beste bescherming voor de waterpomp van 
dit moment.
Fleetguard ES Compleat™ concentraat kan 
gemengd worden met schoon leidingwater 
of, nog beter, met gedemineraliseerd water 
(50/50 mengsel), terwijl ES Compleat™ premix 
gebruiksklaar is samengesteld 
met gedemineraliseerd water.

ES Compleat™ is volledig compatibel 
met alle andere combinaties van antivries/
koelvloeistoffen en corrosieremmers. 
ES Compleat™ antivriesmiddelen zijn 
universele producten en bijzonder 
geschikt voor gebruik in alle zwaar belaste 
dieselmotoren.
ES Compleat™ is samengesteld voor gebruik 
tot aan de motorrevisie en totdat 
de verontreinigingsniveaus zijn bereikt.

ES CompleatTM 
Antivries/Koelvloeistof voor zware toepassingen met levenslange 
bescherming

n  Verlengde onderhoudsintervallen 
tot 250.000 km of 4.000 draaiuren

n  Voldoet aan de eisen van ASTM 6210 (EG), 
D-6211 (PG)

n  Beschermt tegen bevriezen en tegen koken

n  De beste bescherming tegen pitvorming 
en corrosie van de cilindervoeringen

n  De beste bescherming van aluminium 
en gesoldeerde verbindingen

n  Compatibel met pakkingen, elastomeren 
en andere niet-metalen delen in de motor

n  Verbetert de prestaties van het koelsysteem 
en de levensduur van de waterpomp

n  Bevat gepatenteerde kalksteenremmers

n  Compatibel met alle andere antivries/
koelvloeistoffen

n  Keuze uit EG- en PG-basisformules

n  Leverbaar als concentraat en 50/50 premix

n  Voor alle diesel-, benzine- een 
aardgasmotoren
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Ga voor meer informatie naar 
cumminsfi ltration.com
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ES CompleatTM is leverbaar met de volgende onderdeelnummers

Gebruik ES CompleatTM voor een superieure bescherming van de motor, 
langere onderhoudsintervallen...

EG Concentraat *EG PreMix PG Concentraat *PG PreMix

5 liter CC2747M CC2748M CC2751M CC2752M

20 liter CC2749M CC2750M CC2753M CC2754M

208 liter (vat) CC2821M CC2826M CC2831M CC2836M

1.000 liter (tank) CC2851M CC2852M CC2853M CC2854M

Bulk CC2822M CC2827M CC2832M CC2837M

* Alle premix onderdeelnummers zijn 50% glycol / 50% water (50/50) tenzij anders vermeld. Het eerste getal, indien vermeld, geeft het % glycol gevolgd door 
het % water.

... en een vereenvoudigd onderhoudsprogramma voor uw koelsysteem.

Kenmerkende eigenschappen
ASTM 
test nr.

EG 
Conc.

EG Premix 
50/50

PG 
Conc.

PG Premix 
50/50

Kleur Visueel Blauw Blauw Blauw Blauw

Soortelijk gewicht bij 15 °C D1122 1.13 1.07 1.05 1.045

pH D1287 10.5 10.5 10.5 10.5

Alkalische reserve (ml) D1121 10.0 > 5.0 10.0 > 5.0

Vriespunt (°C) D1177 < -14 < -36 < -56 < -32

Kookpunt (°C) D1120 > 174 > 108 > 160 > 105

Water, gewicht (%) D1123 4 < 47 4 < 47

Glycol, gewicht (%) ------ > 95 > 51 > 95 > 51

Glascorrosietest D1384 Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd

Waterpomp cavitatietest D2809 Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd

Aluminiumcorrosietest D4340 Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd

Gesimuleerde gebruikstest D2570 Geslaagd Geslaagd Geslaagd Geslaagd

Asgehalte (%) D1119 < 5 < 2.5 < 5 < 2.5

Chloride (ppm) ------ < 25 < 25 < 25 < 25

Vaak gestelde vragen
n Hoe moet ik ES Compleat™ 
concentraat gebruiken?
In zwaar belaste toepassingen is 
het noodzakelijk om een antivries/glycol 
(EG of PG) concentratie van 40 tot 60 % te 
behouden, afhankelijk van de werkomgeving. 
Een 50/50 mengsel van goede kwaliteit water, 
of gedemineraliseerd water, en antivries heeft 
de voorkeur.

n Moet ik ook een 50/50-mengsel 
gebruiken in een warm klimaat?
Behalve dat antivries bescherming biedt tegen 
bevriezen, verhoogt het ook het kookpunt van 
de koelvloeistof om te voorkomen dat dit gaat 
koken op hete oppervlakken 
(bijv. cilinderkoppen) in het koelsysteem. 
Antivries helpt ook bij het tegengaan van 
pitvorming in de cilindervoeringen en corrosie 
van het koelsysteem.

n Wat is mijn grootste voordeel als ik 
ES Compleat™ Premix producten gebruik?
ES Compleat™ Premix is een 
gebruiksvriendelijk kant-en-klaar product, 
waardoor er geen risico is van verdunning 
van het systeem. 
Het bevat de juiste hoeveelheid remmers 
en antivries (EG of PG) om uw koelsysteem 
mee te vullen en later zonder zorgen bij te 
vullen.

n Wat zijn de voordelen van ES Compleat™ PG?
Propyleenglycol (PG) is veel minder giftig dan 
ethyleenglycol (EG). PG geldt als milieuveiliger 
vanwege de lagere acute giftigheid.
PG geldt niet als een gevaarlijke verontreiniging. 
OSHA heeft geen limiet nodig geacht ten aanzien van 
de blootstelling voor mensen.
Door deze voordelen is PG een gebruikers- en 
milieuvriendelijker product.

Fleetguard’s ES Compleat™ EG en PG lange levensduur koelvloeistoffen voldoen aan of overtreffen de 
volgende prestatievereisten:

TMC RP-338 Extended Life n TMC RP-329 (EG) n THC RP-330 (PG) n ASTM D-4985 (EG) n D-5216 (PG) n ASTM D-6210 (EG) n ASTM-6211 (PG) 
n CID-A-A-52624 n Waukesha® 4-1974D n GM6038M n Cummins® SB 3666132 n Cummins® CES 14603 n Caterpillar® n Detroit Diesel® 7SE298 
n John Deere® 8650-5 n  Case New Holland® Navistar® n Freightliner® 48-22880 n Volvo® n PACCAR® n MACK® 014617004 n EMD M.I. 1784E


