
PI 53/12/01/2021Інформація до продукту 
Bremsflüssigkeit DOT 4

Опис

Синтетична гальмівна рідина на основі ефірів 
гліколю, алкіленполігліколів та складних ефірів 
гліколю. Вона містить інгібітори, які перешкоджають 
корозії металевих гальмівних деталей та знижують 
окиснення при підвищених температурах. 
Розроблено спеціально для збільшення терміну 
служби деталей у гідравлічних системах гальм та 
зчеплень транспортних засобів. Гальмівна рідина 
має високу температуру кипіння при зволоженні та в 
стані поставки, завдяки цьому забезпечується 
надійне гальмування і після певного 
вологопоглинання при тривалому терміні 
використання. Спеціальні засоби від накопичення  
вологи сприяють захисту від утворення бульбашок 
пари.

Властивості

- придатне до змішування та сумісне з 
високоякісними синтетичними гальмівними 
рідинами
- відмінний захист від утворення бульбашок пару
- відмінна сумісність із еластомерами
- дбає про високу змащувальну здатність всіх 
рухомих деталей у гідравлічному гальмівному контурі
- надзвичайно висока точка сухого та мокрого 
кипіння
- хороші в'язкісно-температурні властивості
- відмінна поведінка при низьких температурах
- найвища термічна стабільність

Допуски
FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 
Class 3 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

> 155 °C
ISO 4925.6.1

бурштин., прозорий 

7-11,5
SAE J 1703
> 260 °C
ISO 4925.6.1
1,01-1,07 г/мл 
100 °C
м'який 
24 місяці

Технічні дані
Температура мокрого кипіння 
по ERBP
Колір / зовнішній вигляд 
Водневий показник

Температура кипіння по ERBP

Густина при 20°C     
Температура спалаху
Запах
Мінімальний строк придатності 
у первинній упаковці

Сфера застосування

Відмінно підходить для застосування у всіх 
дискових та барабанних гальмівних системах, а 
також зчепленнях у транспортних засобах, для яких 
рекомендовано синтетичну гальмівну рідину цієї 
специфікації. Гальмівна рідина підходить також для 
використання в гальмівних системах з ABS.

Вказівка:

Необхідно дотримуватись специфікації виробників 
транспортних засобів!

Застосування

Може застосовуватися у всіх традиційних 
пристроях видалення повітря з гальмівної системи. 
Може змішуватися та сумісна з усіма 
високоякісними, синтетичними гальмівними 
рідинами. Оптимальна тривалість використання 
можлива лише за умови використання у 
незмішаному стані. Рекомендується замінювати 
гальмівну рідину відповідно до приписів виробника 
транспортного засобу.

Обережно: Гальмівна рідина агресивна по 
відношенню до лакофарбових покриттів; при 
проливанні відразу змити великою кількістю води. 
Не використовувати у центральних гідравлічних 
системах де рекомендовано використання 
мінеральних олив. Необхідно дотримуватись 
приписів виробників автомобілів.

Наявна упаковка
250 мл пластикова каністра       8832 
                                                          RUS
250 мл пластикова каністра       21155

D-GB
1 л пластикова пляшка 8834

D-RUS

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