
Опис
Синтетична гальмівна рідина на основі ефірів 
гліколю і їх ефірів борної кислоти. Крім цього, 
рідина містить ефективні інгібітори корозії та 
антиокислювальні добавки. Розроблено спеціально 
для збільшення терміну служби деталей в 
гідравлічних системах гальм і зчеплень 
транспортних засобів. Гальмівна рідина має високу 
"суху" і "вологу" температуру кипіння, завдяки чому 
забезпечується надійне гальмування, навіть після 
певного поглинання вологи при тривалому терміні 
використання. Спеціальні засоби сприяють захисту 
від утворення бульбашок пари.

Властивості
- відмінна стійкість до температури
- надзвичайно висока точка сухого і мокрого кипіння
- відмінна сумісність з еластомерами
- найвища термічна стабільність
- відмінний захист від утворення бульбашок пари
- висока змащувальна здатність для всіх рухомих
деталей в гідравлічному гальмівному контурі

- придатна до змішування і сумісна з іншими
високоякісними синтетичними гальмівними
рідинами

Специфікації та допуски
FMVSS 116 DOT 3 ∙ FMVSS 116 DOT 4 ∙ ISO 4925
Class 6 ∙ SAE J 1703 ∙ SAE J 1704
LIQUI MOLY рекомендує даний продукт
додатково для транспортних засобів або
агрегатів, для яких потрібні наступні
специфікації або ОЕМ номери:
Audi 501 14 (TL 766-Z) ∙ BMW QV 34 001 ∙ GM Europe 
GMW 3356 ∙ Seat 501 14 (TL 766-Z) ∙ Skoda 501 14 
(TL 766-Z) ∙ VW 501 14 (TL 766-Z)

Технічні дані
Густина при 20°C
Температура кипіння 
В'язкість при -40°C
Колір/зовн.вигляд
В'язкість при 100°C

Сфера застосування
Відмінно підходить для використання в 
гідравлічних системах гальм і зчепленнь 
транспортних засобів, для яких регламентується 
застосування синтетичної гальмівної рідини. 
Завдяки низькотемпературній в'язкості ця 
гальмівна рідина особливо підходить для 
гальмівних систем, оснащених сучасними 
системами безпеки типу ESP/DSC, ABS і/або ASR.
Вказівка: Зверніть увагу на інструкції виробника!

Застосування
Може застосовуватися з усіма доступними 
пристроями для заміни гальмівної рідини. Може 
змішуватися і сумісна з усіма високоякісними 
синтетичними гальмівними рідинами. Оптимальна 
тривалість використання можлива тільки при 
використанні в незмішаному стані. Рекомендується 
замінювати гальмівну рідину відповідно до приписів 
виробника транспортного засобу. 
Вказівка: Гальмівна рідина - гігроскопічна і 
повинна зберігатися в щільно закритих ємностях. 
Після відбору гальмівної рідини ємність відразу ж 
закрити знову.
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Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

 Водневий показник 

Строк зберігання
Форма
Запах

1,06 - 1,07 г/см³ 
       min. 265 °C
       ≤ 750 мм²/с 

світло-жовтий, прозорий 
min. 1,5 мм²/с

       7 - 8 при 20°C 
       SAE J 1703, SAE J1704 

3 роки у завод. упаковці 
рідина
характерний

Температура спалаху       > 126 °C ISO 2592
      (Cleveland, open cup)

В'язкість при 20°C 11 - 14 мм²/с
20°C SAE J 1703, SAE J1704

Доступні фасовки
500 мл металева банка 3086

D-GB-I

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною,
проте вона не повинна використовуватися
як обов'язкова рекомендація.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax:   +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




