
TERMODENSÍMETRO                                       

Escala de temperatura X Concentração

% Aditivo 10 20 30 33 40 50 60 > 70

ºC -5 -10 -15 -17 -22 -32 -40 <-40

Resultado REPROVADO APROVADO

Pêra de sucção

Mangueira

Registro

Painel de leitura

Descrição do produto
Equipamento usado para análise da proporção da mistura 
de monoetilenoglicol e água no sistema de arrefecimento.

Características
•Equipamento portátil. 
•Fabricado em plástico.
•Escala de fácil leitura.

Modo de usar
•Introduzir a mangueira diretamente no radiador ou no 

reservatório de expansão do sistema de arrefecimento. 
Deixar o registro aberto.

•Apertar a pêra de sucção e soltar lentamente, de forma 
que o líquido seja sugado para dentro do aparelho, 
abastecendo completamente o sistema.

•Girar o registro para fechar a saída do líquido.
•O ponteiro irá indicar uma temperatura no painel de 

leitura, essa temperatura indica o percentual de aditivo e 
água no sistema, conforme tabela indicativa.

•Caso a solução esteja quente, aguardar 1 ou 2 minutos 
para verificar o correto resultado.

•Se necessário, realizar a limpeza do sistema e efetuar a 
troca da solução do radiador.

Informações de segurança, limpeza e manuseio 
do produto 
•Nunca realizar análise do aditivo/solução em 

temperatura quente.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem Código
01 unidade 0853 600 1

05.04.0070

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.

PRODUTOS ASSOCIADOS

•  Solução e aditivo para radiador.
• Limpa radiador.
• EPI’s.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Resultado preciso.
• Escala fácil leitura.
• Medição rápida.


