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VatOil Brake Fluid Super DOT 4
Aprašymas
Brake Fluid Super DOT 4“ yra aukščiausios kokybės stabdžių skystis, specialiai sukurtas naujausios kartos automobiliams su
elektroninėmis saugos sistemomis. „Brake Fluid Super DOT 4“ pasižymi šiomis savybėmis:
Nepaprastai maža klampa, net nepaprastai šaltomis oro sąlygomis
Aukštas „drėgnojo“ ir „sausojo“ virimo temperatūros taškas
Nedaro poveikio tarpikliams
Nepaprastai veiksmingai apsaugo nuo korozijos

Naudojimas
„Brake Fluid Super DOT 4“ yra šiuolaikinis, labai aukštos kokybės, mažos klampos sintetinis stabdžių skystis. Produktas idealiai
pritaikytas naudojimui šiuolaikiniuose automobiliuose su elektroninėmis saugos sistemomis, pavyzdžiui ABS, ASR, ESP, EBD, BAS ir
visomis jų variacijomis. „Brake Fluid Super DOT 4“ galima lengvai maišyti su kitais „DOT 4“ stabdžių skysčiais.

Specifikacijos
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 6
SAE J1703, ISO 4925
FMVSS 116 DOT 4
SAE J 1704
Performance level:
BMW QV 34001
Ford WSS-M6C65-A2
GMW 3356
MB 331.0
Toyota
VW 501.14 (TL 766-Z)

Tipiškas
Tirštumas esant 15 °C, kg/l

1,035

Tirštumas esant 20 °C

1,062

Klampumas –40 °C, mm²/s

700

Klampumas 40 °C, mm²/s

6,40

Klampumas 100 °C, mm²/s

2,70

Pliūpsnio temperatūra PM, °C

150

Pliūpsnio temperatūra COC, °C

110

Virimo temperatūra (atgalinis srautas), °C

260

Drėgno virimo temperatūra, °C

184

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą
dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo
sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta
informacija gali keistis nepranešus.
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Pakuotės

50588

50604

50605

50606

1 L bottle

20 l skardinė

60 l statinė

210 l statinė
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