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CATÁLOGO
DE PRODUTOS

A MARCA DO PROFISSIONAL

CONHEÇA A DNK AUTOMOTIVE
Investindo forte em tecnologia e qualidade, a DNK vem conquistando diversos países com uma
linha de produtos de alta qualidade que atendem às expectativas do mercado.

Trabalhamos todos os dias para evoluir e aperfeiçoar nossas práticas, buscando as melhores
soluções em sustentabilidade, qualidade,
produtividade e logística. Este pensamento cresce no coração de nossos colaboradores, dando
à você a certeza de estar fazendo a escolha certa.

Com linhas automatizadas nossa fábrica tem a capacidade para atender a demanda com
tranquilidade, qualidade e segurança, para você receber o melhor, no menor tempo possível e
em qualquer lugar do país, garantindo assim, a agilidade que o mercado exige.

Assim trabalha a DNK Automotive. Sempre pensando em facilitar a sua vida.
Conheça agora os produtos que nós oferecemos e escolha o que melhor
atende às suas necessidades. Tendo a certeza de estar adquirindo um produto
de excelente qualidade!

www.dnkautomotive.com.br

FRESH

FLUIDO ORGÂNICO LONG LIFE
PARA RADIADORES
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Formulados à base de Glicóis, os produtos da linha DNK Fresh Long Life possuem a tecnologia OAT (Organic Acid Technology) que oferece proteção completa contra a corrosão, cavitação, formação de espuma, congelamento e fervura, além de
lubrificar mangueiras, válvula termostática e bomba d’água, prolongando a vida útil de sistemas do arrefecimento e motores à combustão de veículos GNV, flex, álcool, gasolina e diesel da linha leve e também motocicletas.

MELHORA O DESEMPENHO* | REDUZ O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL*

Base Glicol

Responsável por oferecer a proteção
anticongelante e antifervura, além de
lubrificar o sistema.

Concentrado

FRESH CONCENTRADO
Cor Embalagem Código
12x 1 Litro 1-001316
12x 1 Litro 1-001556
12x 1 Litro 1-000779
12x 1 Litro 1-001096
24x 500 ml 1-001265

Na versão Concentrado é necessária a
diluição.

Orgânico Long Life

Com a tecnologia OAT, que oferece
proteção por até 4 anos ou 60.000km!

Dura até 4x mais**
Antifervura

Eleva a temperatura de ebulição do líquido de arrefecimento, garantindo que o sistema consiga arrefecer o motor e evitar o superaquecimento.

Anticorrosivo

Oferece proteção contra a corrosão e cavitação para todos os componentes metálicos do sistema por muito mais tempo! ASTM D 1384.

Anticongelante

Reduz a temperatura de congelamento do líquido de arrefecimento, protegendo contra a formação de cristais de gelo que provocam danos ao
sistema de arrefecimento em climas frios.

Antiespumante

Reduz a formação de espuma no líquido de arrefecimento, garantindo a eficiência na troca térmica.

Lubrificante

Lubrifica a bomba d’gua, válvula termostática e mangueiras prolongando a vida úil destes componentes, reduzindo custos com manutenção e
evitando paradas não programadas.

Versátil

Pode ser utilizado em qualquer tipo de motor, inclusive em motores com blocos de alumínio e ligas de alumínio. Sua formulação não ataca os
sensores eletrônicos.

Anti-incrustante

Mantém o sistema limpo, removendo borras e depósitos que prejudicam a dissipação do calor.

COMO USAR

CONCENTRADO: Siga as instruções do fabricante do veículo para realizar a manutenção do sistema de arrefecimento e nunca misture produtos
diferentes. Para a diluição do produto concentrado deve se preparar uma solução com 40% de fluido e 60% de água desmineralizada.
*Quando comparado ao uso de aditivos anticorrosivos à base de água ou polímeros. ** Dura até 4 vezes mais quando comparado à fluidos com validade de 1 ano.

www.dnkautomotive.com.br
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FRESH

FLUIDO ORGÂNICO LONG LIFE
PARA RADIADORES

Formulados à base de Glicóis, os produtos da linha DNK Fresh Long Life possuem a tecnologia OAT (Organic Acid Technology) que oferece proteção completa contra a corrosão, cavitação, formação de espuma, congelamento e fervura, além de
lubrificar mangueiras, válvula termostática e bomba d’água, prolongando a vida útil de sistemas do arrefecimento e motores à combustão de veículos GNV, flex, álcool, gasolina e diesel da linha leve e também motocicletas.

MELHORA O DESEMPENHO* | REDUZ O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL*

Base Glicol

Responsável por oferecer a proteção anticongelante
e antifervura, além de lubrificar o sistema.

FRESH PRONTO PARA USO
Cor Embalagem Código
12x 1 Litro 1-001578
BD 20 Litros 1-000996

Pronto para uso

O produto Pronto para uso não deve ser diluído.

Orgânico Long Life

Com a tecnologia OAT, que oferece proteção por até
4 anos ou 60.000km!

Dura até 4x mais**
Antifervura

Eleva a temperatura de ebulição do líquido de arrefecimento, garantindo que o sistema consiga arrefecer o motor e evitar o superaquecimento.

Anticorrosivo

Oferece proteção contra a corrosão e cavitação para todos os componentes metálicos do sistema por muito mais tempo! ASTM D 1384.

Anticongelante

Reduz a temperatura de congelamento do líquido de arrefecimento, protegendo contra a formação de cristais de gelo que provocam danos ao
sistema de arrefecimento em climas frios.

Antiespumante

Reduz a formação de espuma no líquido de arrefecimento, garantindo a eficiência na troca térmica.

Lubrificante

Lubrifica a bomba d’gua, válvula termostática e mangueiras prolongando a vida úil destes componentes, reduzindo custos com manutenção e
evitando paradas não programadas.

Versátil

Pode ser utilizado em qualquer tipo de motor, inclusive em motores com blocos de alumínio e ligas de alumínio. Sua formulação não ataca os
sensores eletrônicos.

Anti-incrustante

Mantém o sistema limpo, removendo borras e depósitos que prejudicam a dissipação do calor.

COMO USAR

PRONTO PARA USO: Siga as instruções do fabricante do veículo para realizar a manutenção do sistema de arrefecimento e nunca misture
produtos diferentes. Não deve ser feita a diluição dos produtos pronto para uso. Basta adicionar ao sistema de arrefecimento.
*Quando comparado ao uso de aditivos anticorrosivos à base de água ou polímeros. ** Dura até 4 vezes mais quando comparado à fluidos com validade de 1 ano.
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TRUCK

FLUIDO ORGÂNICO LONG LIFE
PARA RADIADORES HEAVY DUTY
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Formulados à base de Glicóis, os produtos da linha DNK Truck Heavy Duty Long Life possuem a tecnologia OAT (Organic Acid
Technology) que oferece proteção completa contra a corrosão, cavitação, formação de espuma, congelamento e fervura,
além de lubrificar mangueiras, válvula termostática e bomba d’água, prolongando a vida útil de sistemas do arrefecimento
de motores à diesel da linha pesada, como caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e motores estacionários.

REDUZ O CUSTO DE MANUTENÇÃO E PARADAS INDESEJADAS*
Base Glicol

Responsável por oferecer a proteção anticongelante e
antifervura, além de lubrificar o sistema.

Concentrado

TRUCK 1 Litro
Cor Embalagem Código
12x 1 Litro 1-001557
12x 1 Litro 1-001496
12x 1 Litro 1-001497

Na versão Concentrado é necessária a diluição.

Pronto para uso

O produto Pronto para uso não deve ser diluído.

Orgânico Long Life

Com a tecnologia OAT, que oferece proteção por até 2 anos
ou 120.000km!

Dura até 2x mais**
Antifervura

Eleva a temperatura de ebulição do líquido de arrefecimento, garantindo que o sistema consiga arrefecer o motor e evitar o superaquecimento.

Anticorrosivo

Oferece proteção contra a corrosão e cavitação para todos os componentes metálicos do sistema por muito mais tempo! ASTM D 1384.

Anticongelante

Reduz a temperatura de congelamento do líquido de arrefecimento, protegendo contra a formação de cristais de gelo que provocam danos ao
sistema de arrefecimento em climas frios.

Antiespumante

Reduz a formação de espuma no líquido de arrefecimento, garantindo a eficiência na troca térmica.

Lubrificante

Lubrifica a bomba d’gua, válvula termostática e mangueiras prolongando a vida úil destes componentes, reduzindo custos com manutenção e
evitando paradas não programadas.

Versátil

Pode ser utilizado em qualquer tipo de motor, inclusive em motores com blocos de alumínio e ligas de alumínio. Compatível com motores equipados
com sensores eletrônicos.

Anti-incrustante

Mantém o sistema limpo, removendo borras e depósitos que prejudicam a dissipação do calor.

COMO USAR

Siga as instruções do fabricante do veículo para realizar a manutenção do sistema de arrefecimento e nunca misture produtos diferentes. Para a
diluição do produto concentrado deve se preparar uma solução com 40% de aditivo e 60% de água desmineralizada.
*Conforme pesquisa realizada pela Cummins Filtration, onde 40% das paradas indesejadas dos veículos da linha pesada são devido à problemas originados no sistema de arrefecimento. ** Dura até 2 vezes mais quando comparado à fluidos com validade de 1 ano.
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TRUCK

EMBALAGENS ESPECIAIS

TRUCK 20 Litros
Cor Embalagem Código
BD 20 Litros 1-001588
BD 20 Litros 1-001527
BD 20 Litros 1-001528

ANTIRUST

TRUCK 200 Litros
Cor Embalagem Código
TB 200 Litros 1-001558
TB 200 Litros 1-001570
TB 200 Litros 1-001589
TB 200 Litros 1-000936

FLUIDO CONCENTRADO
PROTETIVO PARA RADIADORES

Os produtos da linha DNK Antirust possuem polímeros sintéticos de alto desempenho que oferecem aos metais do sistema
excelente proteção contra a corrosão e também aditivos antiespumantes que auxiliam na manutenção da temperatura do
motor. Prolongando assim a vida útil de sistemas de arrefecimento e motores à combustão de veículos GNV, flex, álcool e
gasolina da linha leve.

POLÍMEROS SINTÉTICOS DE ALTO DESEMPENHO
Concentrado

Produto Concentrado, é necessária a diluição.

Anticorrosivo

Oferece proteção contra a corrosão de todos os
componentes metálicos por até 1 ano ou 30.000km.

Antiespumante

ANTIRUST CONCENTRADO
Cor Embalagem Código
12x 1 Litro 1-001448
12x 1 Litro 1-001530
12x 1 Litro 1-000777
12x 1 Litro 1-000874
24x 500 ml 1-001571
BD 20 Litros 1-001009

Reduz a formação de espuma no líquido de arrefecimento, garantindo a eficiência na troca térmica.

Anti-incrustante

Mantém o sistema limpo, removendo borras e
depósitos que prejudicam a dissipação do calor.

COMO USAR

Siga as instruções do fabricante do veículo para realizar a manutenção do sistema de arrefecimento e nunca misture produtos diferentes. Para a
diluição de dnk Antirust Concentrado deve se preparar uma solução com 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada.
*Quando comparado ao uso somente de água no sistema de arrefecimento.
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PERGUNTAS FREQUENTES
Posso usar somente o fluido ou preciso diluir com água? Posso usar outra água além da desmineralizada?
Os produtos PRONTO PARA USO ou SOLUÇÃO não devem ser diluídos, pois já estão na proporção correta de
aplicação. Nestes casos, usar somente o fluido.
Para produtos CONCENTRADOS deve-se diluir em água, preferencialmente desmineralizada. A proporção varia para
cada produto
Recomendamos o uso de água desmineralizada. Na falta desta, utilize produtos DNK PRONTO PARA USO.

Qual a diferença entre fluidos inorgânicos e orgânicos?
Os fluidos inorgânicos são formulados com sais inorgânicos. Este tipo de fluido forma uma película protetora
sobre o metal.
Os fluidos orgânicos são formulados à partir de ácidos orgânicos neutralizados que interagem quimicamente com
os metais, evitando a corrosão. Oferecem uma vida útil maior que os inorgânicos.

Posso misturar tipos diferentes de fluido?
Não. Misturar fluidos diferentes não é recomendado, pois esta mistura pode causar reações prejudiciais ao
sistema de arrefecimento.

Existem casos em que não devo utilizar o fluido para radiador?
Não. O uso do fluido para radiador é recomendado sempre. Em veículos sem histórico de manutenção ou uso de
fluido, recomendamos revisão prévia antes da aplicação.

Quantos litros de fluido devo usar no meu veículo?
Esta informação normalmente é encontrada no manual do veículo;
Quando não encontrada recomendamos utilizar fluidos DNK PRONTO PARA USO até completar o nível do
reservatório de expansão.

Qual as validade do produto?
A validade dos fluidos DNK é de 2 anos, desde que armazenados com a embalagem original fechada, em local seco,
Qual a validade do produto?
arejado, livre da umidade e da luz solar direta.
Já dentro do sistema de arrefecimento, cada linha de fluidos DNK possui uma vida útil específica:
Linha DNK Fresh Long Life: Até 4 anos ou 60.000km
Linha DNK Truck Heavy Duty: Até 2 anos ou 120.000km
Linha DNK Antirust: até 1 ano ou 30.000km

www.dnkautomotive.com.br
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FALE CONOSCO
Lorem ipsum

Para tirar dúvidas ou enviar sugestões. Entre em contato com a DNK Automotive por qualquer
um dos meios de comunicação abaixo. Teremos o maior prazer em falar com você!

sac@dnkautomotive.com.br
(51) 3635-0499 | (51) 3635-0498
Acompanhe a DNK também no Facebook!
facebook.com/dnkautomotive.com.br

TOTALFLUX Industria de Produtos Químicos LTDA
Av. Edmundo Klein, 185 - Distrito Industrial
São Sebastião do Caí - RS | Brasil | CEP 95760-000

Distribuidor autorizado

www.dnkautomotive.com.br
Escolha viver. Decida pelo trânsito seguro

