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ZERO HD
Etyleeniglykolipohjainen lämmönsiirtoneste, joka 
suojaa putkistoja ja niiden komponentteja jäätymi-
seltä ja korroosiolta. Sisältää: monoetyleeniglyko-
lia 93 % (1,2 etaanidioli). Tuote on nitriitti-, amiini-, 
fosfaatti-, silikaatti- ja boraattivapaa.
Pakkauskoot: 
10 L, 200 L, 1000 L, säiliöautotoimitus

Muita seosväkevyyksiä voi tiedustella erikseen.

ZERO PROPYLEN LONG LIFE
Propylen Zero Long Life on monopropyleeniglykolipoh-
jainen lämmönsiirtoneste, joka pohjautuu orgaaniseen
happoinhibiittiteknologiaan (“OAT”). Tuote ei sisällä 
nitriittejä, amiineja, fosfaatteja, boraatteja tai silikaatteja 
ja antaa suojaa kiehumiselta, jäätymiseltä ja korroosiolta 
kaikissa sovelluksissa. Sopii myös aurinkopaneeleihin.  
Pakkauskoot: 
10 L, 200 L, 1000 L, säiliöautotoimitus

 

Muita seosväkevyyksiä voi tiedustella erikseen.

Pakkaskestävyys eri seoksina
seos (tilavuus-%)            tyypillinen arvo
30 % - 15 °C
35 % - 20 °C
40 % - 24 °C
45 % - 30 °C
50 % - 36 °C

Pakkaskestävyys eri seoksina
seos (tilavuus-%)            tyypillinen arvo
30 % - 12 °C 
35 % - 16 °C 
40 % - 21 °C 
45 % - 26 °C 
50 % - 34 °C 
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Telko Ground+ maalämpöneste

Fysikaaliset ominaisuudet
 Telko Ground+ 29 % Telko Ground+ 92 %

Etanoli paino-% 29 92
Etanoli tilavuus-% 35 93
Tiheys (20˚C) / kg /litra 0,955 0,801
Tiheys (0˚C) / kg /litra 0,966 0,821
Pakkasenkestävyys (˚C) -18 n. -115
Leimahduspiste (˚C) 23 13  
Huom: Arvot ovat nesteiden tyypillisiä arvoja, ei spesifikaatioita.

Maalämpöneste 
Maa- ja kalliolämpöpiirit

TELKO GROUND+
Etanolipohjainen lämmönkeruuneste, joka ei ole luo-
kiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Ei-aggressiivisena 
kemikaalina se ei aiheuta syöpymistä lämmönkeruu-
putkistoon tai muihin lämmönkeruupiiriin kuuluviin 
laitteisiin.
Telko Ground+ maalämpönesteen antama korroosio-
suoja on testattu laboratoriossa. Se antaa korroosio-
suojan kuparille, messingille, teräkselle ja alumiinille.

TELKO GROUND+ 92 % 
Laimentamaton seos: 92 %-etanoli 
Telko Ground+ 92 % sekoitetaan puhtaaseen kunnalli-
seen vesijohtoveteen. 
Sekoitussuhde: 
1 osa Telko Ground+ 92 % : 2 osaa vettä (tilavuussuhde)
Pakkauskoot:
20 L, 200 L, 1000 L, säiliöautotoimitus

TELKO GROUND+ 29 %
Valmis käyttöliuos, käytetään sellaisenaan
Pakkauskoot:
20 L, 200 L, 1000 L, säiliöautotoimitus
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Erikoislämmönsiirtonesteet
Elintarviketeollisuus

FOODMAX HTF
Foodmax HTF on valmistettu synteettisistä perusöljyistä. Neste on myrkytön ja vaaraton, ja täyttää Yhdysvaltain FDA 21 CFR 
178.3570  ja on NSF HT-1 ja Ins HT-1 hyväksytty. Foodmax HTF käytetään lämmönsiirtonesteenä elintarvikkeisiin liittyvissä 
sovelluksissa, jossa lämpötila on enintään 326 °C. Foodmax HTF’llä on erinomainen terminen- ja hapettumiskestävyys 
korkeissa lämpötiloissa. Tuotteella on myös suuri lämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus.

ZITREC FC
Zitrec FC on monikäyttöinen lämmönsiirtoneste, joka on monopropyleeni-glykolipohjainen ja sisältää ainoastaan FDA:n hyväk-
symiä valmistusaineita. Zitrec FC on saanut NSF Internationalin hyväksynnän lämmönsiirtonesteeksi silloin, kun on mahdollista, 
että se joutuu kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa. Zitrec FC suojaa tuotteita kiehumiselta, jäätymiseltä ja korroosiolta kaikissa 
sovelluksissa.

Erikoislämmönsiirtonesteet


