
NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA  

SẢN PHẨM NƯỚC LÀM MÁT FOCAR COOLANT 

1. Giới thiệu về nước làm mát 

- Nước làm mát (antifreeze coolant) có nhiệm vụ vận chuyển nhiệt lượng từ động cơ 

ra bộ phận trao đổi nhiệt. Ngoài ra trong thành phần phải có những chất chống ăn 

mòn giúp giảm tối đa các hiện tượng ăn mòn trong quá trình hoạt động ở nhiệt độ 

cao của hệ thống làm mát của động cơ. Thêm nữa, nhiệt lượng còn được nước làm 

mát vận chuyển tới bộ phận truyền nhiệt vào trong khoang hành khách giúp sưởi ấm 

trong điều kiện nhiệt độ lạnh vào mùa đông. 

- Trong quá trình di chuyển định kỳ phải thay nước làm theo khuyến cáo của nhà sản 

xuất ô tô. Thông thường sau 40,000 – 50,000km (hoặc 2-3 năm) phải thay mới vệ 

sinh hệ thống làm mát của động cơ ô tô. Việc thêm nước mát là một việc làm sai 

lầm vì nếu chọn không đúng loại nước mát đang sử dụng sẽ gây hiện tượng bị tủa 

trong hệ thống gây tắc, hỏng hệ thống. Việc đổ chung nước làm mát phải nhận được 

sự khuyến cáo từ nhà sản xuất.  

- Thành phần chính của một sản phẩm nước làm mát:  

 Nước RO. 

 Chất chống đông và tăng nhiệt độ sôi. 

 Chất chống ăn mòn bảo vệ bề mặt vật liệu 

- Các loại nước làm mát trên thị trường: Về công nghệ nước làm mát hiện tại có rất 

nhiều công nghệ khác nhau từ đó việc phân loại dựa trên công nghệ khá phức tạp và 

tùy vào từng hãng sản xuất. Tuy nhiên, sẽ có 3 loại chính được phân biệt dựa vào 3 

màu khác nhau: 

 IAT(màu xanh green): Sử dụng thành phần chất chống ăn mòn là các muối vô cơ 

Silicate, borate, nitrit… 

 OAT (màu hồng, đỏ): sử dụng thành phần chất chống ăn mòn là các hợp chất hữu cơ. 

 HOAT (màu xanh blue, vàng): Sử dụng thành phần chất chống ăn mòn là các acid hữu 

cơ có kèm một chút muối silicate, nitrite hoặc phosphate. 



Lưu ý: Cả ba loại này đều không được trộn chung cùng vào nhau nếu chưa nhận được sự 

khuyến cáo từ nhà sản xuất.   

2. Ưu điểm của sản phẩm nước làm mát FOCAR Coolant. 

2.1. Nguồn nước chưng cất 

Sản phẩm Coolant có thành phần chính là nước RO (nước đã qua chưng cất) thành phần 

ion Mg, Ca < 5ppm (thành phần các ion kim loại đó trong nước Lavie khoảng 50ppm). Ion 

kim loại trong nước càng thấp giúp hạn chế hiện tượng đóng cặn gây tắc hệ thống ống dẫn 

bên trong. 

2.2. Nhiệt độ sôi cao – Nhiệt độ đông đặc thấp 

- Chức năng chính của nước làm mát ô tô là chuyển nhiệt năng từ buồng đốt ra bộ 

phận tản nhiệt. Nước là chất có khả năng truyền nhiệt rất tốt, tuy nhiên nước ở 100oC 

đã sôi, mà sôi thì sẽ gây ăn mòn hệ thống. Do đó, nước làm mát phải tăng được nhiệt 

độ sôi của nước lên giúp giảm hiện tượng ăn mòn. FOCAR Coolant có nhiệt độ sôi 

>104oC ở áp xuất thông thường, còn trong điều kiện làm việc bên trong hệ thống 

làm mát nhiệt độ sôi là 1250C đảm bảo được chức năng đầu tiên và vô cùng quan 

trọng của nước làm mát ô tô.  

- Ở những nước ôn đới nhiệt độ vào mùa đông rất thấp, dẫn tới hiện tượng nước bị 

đóng băng. Nếu nước làm mát ô tô cũng bị đóng băng sẽ gây ra hiện tượng tăng thể 

tích (9%). Dẫn tới hiện tượng phá vỡ đường ống, bình chứa nước làm mát. Do đó, 

chức năng quan trọng nữa của nước làm mát là có nhiệt độ sôi thấp. FOCAR Coolant 

có nhiệt độ đông đặc -18oC.  

- Nước làm mát càng tốt thì nhiệt độ đông đặc càng thấp và nhiệt độ sôi càng cao.  

2.3. Thành phần chất chống ăn mòn.  

- Ăn mòn là hiện tượng phổ biến đường ống dẫn nước làm mát và bên ngoài xilanh. 

Do đó, khả năng chống ăn mòn của nước làm mát là một tính năng bắt buộc cần có 

của một sản phẩm nước làm mát ô tô. FOCAR Coolant sử dụng thành phần chống 

ăn mòn cung cấp bởi BASF – Đức. Đây là hãng có thương hiệu nước làm mát 



Glysantin được bán phổ biến ở Châu âu. Thành phần chống ăn mòn này đã được 

kiểm nghiệm kỹ lưỡng đảm bảo tăng hiệu quả tối đa khả năng chống ăn mòn.  

- Những loại nước làm mát công nghệ cũ sử dụng công nghệ cũ (ITA – công nghệ sử 

dụng muối vô cơ) sử dụng những loại muối vô cơ để tăng khả bảo vệ các bề mặt 

trong động cơ. Nhược điểm của công nghệ này là sau một thời gian sẽ tạo lớp cặn 

trên các bề mặt. Nếu không được thay thường xuyên, vệ sinh thường xuyên có thể 

gây tắc ống dẫn trong hệ thống nước làm mát. Ngoài ra việc xuất hiện ion kim loại 

trong dung dịch nước làm mát sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, làm giảm thành 

phần (ăn mòn) của bề mặt cao su và kim loại. 

- FOCAR Coolant sử dụng công nghệ mới (công nghệ sử dụng hợp chất hữu cơ) giúp 

bảo vệ tối đa các bề mặt và hạn chế hiện tượng đóng tắc đường ống dẫn cũng như 

hạn chế tối đa sự ăn mòn điện hóa.  

- Thành phần chất chống ăn mòn trong sản phẩm FOCAR Coolant đã được thử 

nghiệm trên động cơ của các hãng xe lớn như Mercedes benz, porsche, Audi, Scania, 

MAN….  

2.4. Sự khác nhau giữa nước làm mát Blue coolant và Red coolant. 

- Nước làm mát Blue Coolant và Red coolant đều đang sử dụng công nghệ chống ăn 

mòn nguồn gốc hữu cơ (OAT). Theo hướng dẫn từ nhà sản xuất – công ty BASF, 

để đạt được hiệu quả trong việc chống ăn mòn sẽ có 3 mức: 

+ 2% mức bảo vệ cơ bản (sản phẩm Blue coolant). Thử ở điều kiện tiêu cực trong vòng 

2 tuần. 

+ 3% mức bảo vệ tốt (Sản phẩm Red coolant). Thử ở điều kiện tiêu cực trong vòng 1 

tháng. 

+ 3.6% mức bảo vệ tối ưu. Thử ở điều kiện tiêu cực trong vòng 6 tháng.



PHÂN BIỆT CÁC SẢN PHẨM NƯỚC LÀM MÁT 

 Blue coolant Red coolant Si-OAT Coolant 

Khoảng nhiệt độ làm việc -18-130oC -18-130oC -18-130oC 

Thời gian làm việc  3-4 năm hoặc 100,000 km 3-4 năm hoặc 100,000 km 3-4 năm hoặc 100,000 km 

Công nghệ  
OAT 

Acid hữu cơ 

OAT 

Acid hữu cơ 

HOAT 

Silicate + acid hữu cơ 

Khả năng bảo vệ kim loại thử 

trong phòng thí nghiệm. 
2 tuần (standard) 1 tháng (Very good) 2 tuần (standard) 

Khả năng bảo vệ các chi tiết 

kim loại 

Tốt với sắt, đồng, 

Kém với nhôm 

Tốt với sắt, đồng, 

Kém với nhôm 
Tốt với tất cả các kim loại 

Chất chống ăn mòn kim loại đã 

được thử trên các hãng 

Audi, Bently, DAF, Deutz, Ferrari, 

Lambogini, MAN, Mecedes-Benz truck 

bus, Mini, MTU, Porsche, Seat, SETRA, 

Simens, Skoda, Volkswagen (VW). 

Audi, Bently, DAF, Deutz, Ferrari, 

Lambogini, MAN, Mecedes-Benz truck 

bus, Mini, MTU, Porsche, Seat, SETRA, 

Simens, Skoda, Volkswagen (VW). 

2G, Audi, BMW, BMW motorrad, Deutz, 

Deutz-fahr, Eicher Engines, Fendt, Ferrari, 

Huerlimann, Jenbacher, Lamborghini-

Tractors, Liebherr, MAN, MAN Diesel & 

Turbo, Mercedes-Benz Cars, Mercedes-

Benz Truck & Bus, Mini, Mitsubishi 

Carisma, Mitsubishi Colt, MTU, MWM, 

Opel, Porsche, Rolls-Royce, Saab, Same, 

Seat, SETRA, Skoda, Smart, Tesla, 

Volkswagen (VW), Volvo Trucks. 

Khuyến cáo nên sử dụng cho 

các hãng xe 

Alfa Romeo, Aprilia, Chrysler, Citroen, 

Dacia, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, 

Ford, Fuso, Gilera, GMC, Harley-

Davidson, Hitachi, Honda, Honda 

Motorbike, Hyundai, Iveco, Jaguar, Jeep, 

Kawasaki, KIA, KTM, Kymco, Lancia, 

Land Rover, Lexus, Lotus, Mitsubishi, 

Nissan, Peugeot, Peugeot Motorbike, 

Piaggio, Toyota, Triumph, Volvo 

Construction, Volvo Trucks, Yamaha 

Alfa Romeo, Aprilia, Chrysler, Citroen, 

Dacia, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, 

Ford, Fuso, Gilera, GMC, Harley-

Davidson, Hitachi, Honda, Honda 

Motorbike, Hyundai, Iveco, Jaguar, Jeep, 

Kawasaki, KIA, KTM, Kymco, Lancia, 

Land Rover, Lexus, Lotus, Mitsubishi, 

Nissan, Peugeot, Peugeot Motorbike, 

Piaggio, Toyota, Triumph, Volvo 

Construction, Volvo Trucks, Yamaha 

Alfa Romeo, ATLAS, Bentley, Fiat, Ford, 

Jaguar, Lada, Lancia, Lotus, Morgan, 

Toyota 



 


