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Ny typ av kylvätska för motor D20, D24 

I VOLVO l I VOLVO ) 

En ny typ av kylvätska har införts för D20 och D2/i . 
Den nya kylvätskan har en annan kemisk samman
sättning än tidigare typ och minskar risken för 
funktionsstörningar Oäckage) på kylvätskepumpen. ",~,I<h' t Oj'" II". 
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Kylvätska: 
typ ••••••• A 

färg ••••• röd 

Används för bensin-
motorer 

ArtikelnrI kg 2832/i0-0 
5kg 2832/i1-8 

(fat) 235kg 282012-4 

n1256 

B 

blå 

D::10,D24 

1188500-1 
1188501-9 
1188502- 7 

Kylvätskan är blå till färgen. 

Endast den nya typen av kylvätska (blå) ska i fort
sättningen användas för D20, D24. För övriga 
motorer ska den tidigare typen av kylvätska (röd) 
användas. 

Obs! De olika typerna av kylvätska får inte blandas 
med varandra. Kylsystemet måste därför renspolas 
vid ett eventuellt byte från röd till blå kylvätska. 

Byte av kylvätska (inklusive renspolning) 

Tappa av kylvätskan 

,/ Placera en vattenback under motorn på vänster sida 
bakom skyddsplåten. 
Ta bort nedre kylarslangen från termostathuset. 
Vik ner slangen bakom plåten. 
Ta bort slangarna från värmekontrollventilen (vid 
mellanbrädan). Vik ner den undre slangen. 

Spola rent expansionstanken 

Ta bort expansionstankens lock och spola tanken. 
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Spola rent motorn 

Sp!,la genom den övre värmeslangen vid 
motorns bakkant. 
Spola tills re~t vatten kommer ur nedre värme
slangen samt ur nedre kylarslangen. Spola där
efter ytterligare 2 minuter. 

Spola rent värmesystemet 

Ställ värmereglaget på max värme. 
Spola genom det övre röret på värmekontroll
ventilen. 
Spola tills rent vatten kommer ur nedre röret. 

OBS! Om bilen är försedd med tillsatsvärmare 
ska denna spolas separat. 

Anslut samtliga slangar 

Värmeslangen från termostathuset ska anslutas 
till det nedre röret på värmekontroll ventilen. 

Fyll på kylvätska 

Ta bort övre slangen från kallstartanordningen. 
Placera ett kärl under slangen. Håll slangens 
mynning ungefär i höjd med expansinstankens 
överkant. 

Med denna metod luftas kylsystemet snabbare 
o<;:h risken för att luft fickor ska bildas elimine
ras. 

Ställ värmereglaget på maxvärme. 
Fyll kylsystemet genom expansionstanken. An
vänd endast kylvätska av ny typ, blå färg. 

Starta och kör motorn med förhöjd tomgång. 
Expansionstankens lock ska vara avtaget. 

Låt motorn gå i 5 minuter och fyll på kylvätska 
under tiden. Sätt dit slangen till kallstartan
ordningen.Efterfyll expansionstanken ända upp 
(över max) och sätt dit locket. 


