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Teplonosné kvapaliny (TK) sú určené k prenosu tepla alebo chladu v systémoch vykurovania (chladenia). Zvyšujú 
efektivitu prenosu energie, znižujú opotrebovanie zariadení a ochraňujú systém pred zamrznutím. Použitie 
nesprávnych a nevhodných kvapalín môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu systému. 

TERMOFROST P – do všetkých vykurovacích/chladiacich sústav

TERMOFROST E – do všetkých vykurovacích/chladiacich sústav

TERMOFROST L – pre primárny okruh tepelných čerpadiel

GEOTHERM Slovakia s. r. o.

Ekologická kvapalina na báze monopropylénglykolu, ktorá sa používa 

do všetkých druhov vykurovacích sústav, tepelných čerpadiel, 

chladiacich a klimatizačných systémov. TERMOFROST P je teplo-

nosná kvapalina s antikoróznou ochranou, má vyššiu hustotu, vyššiu 

viskozitu a nižší koefi cient prestupu tepla než voda. Pre zaistenie 

požadovanej mrazuvzdornosti je možné prípravok riediť vodou.

Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l

Teplonosná kvapalina na báze monoethylénglykolu s nízkym bodom 

tuhnutia do vykurovacích systémov, tepelných čerpadiel, chla-

diacich a klimatizačných systémov.  Zároveň chráni kovové časti 

systému pred koróziou. Obsahuje nebezpečné látky – používajte OPP.

TERMOFROST E je organická kvapalina, ktorá má v porovnaní s vodou 

vyššiu hustotu a viskozitu a nižší koefi cient prestupu tepla. Pre zaiste-

nie požadovanej mrazuvzdornosti je možné prípravok riediť vodou.

Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l

Teplonosná kvapalina na báze ethylalkoholu (liehu), ktorá sa používa 

do primárnych okruhov tepelných čerpadiel, v menšom rozsahu 

aj do chladenia. Do vykurovacích zostáv sa neodporúča z dôvodov 

nízkeho bodu varu. TERMOFROST L je organická kvapalina s vyššou 

viskozitou než voda, ale s nižšou hustotou, nižším bodom varu a s niž-

ším koefi cientom prestupu tepla. Prípravok je možné riediť vodou.

Balenie: 5 l, 10 l, 25 l, 60 l, 200 l

Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s. r. o.

Vyrába: AGRIMEX, spol. s r. o. CZ

Teplonosné kvapaliny

• do vykurovacích systémov

• do chladiacich systémov

• na báze monopropylénglykolu

• nemrznúca kvapalina

• antikorózna

• ekologická

• do vykurovacích systémov

• na báze monoethylénglykolu

• nemrznúca kvapalina

• antikorózna

•  do vykurovacích systémov 

pre primárny okruh

tepelných čerpadiel

• na báze ethylalkoholu (liehu)

• nemrznúca kvapalina

• antikorózna

• ekologická
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