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Kroon-Oil Drauliquid Racing
Beschrijving
Drauliquid Racing is een synthetische remvloeistof van zeer hoge kwaliteit. Het product is specifiek ontwikkeld voor de verschillende
takken van auto- en motorsport. Het heeft extreem hoge kookpunten waardoor het een aanzienlijk hoge veiligheidsmarge biedt.
Topkwaliteit glycolether- en ester basisoliën gecombineerd met een zeer geavanceerd additievensysteem geven Drauliquid Racing de
volgende eigenschappen:
Zeer lage viscositeit: zeer snelle responstijd
Extreem hoge kookpunten, zowel nat als droog: hogere veiligheidsmarge
Tast geen afdichtingen aan
Biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie
Mengbaar met alle DOT 4 en DOT 5.1 remvloeistoffen

Toepassing
Drauliquid Racing is een superieure remvloeistof speciaal ontwikkeld voor de auto- en motorsport. Het product is ook uitermate geschikt
voor geavanceerde remsystemen van sportwagens met hoge tot zeer hoge vermogens. Drauliquid Racing is probleemloos mengbaar
met andere DOT 4 en DOT 5.1 remvloeistoffen.

Specificaties
FMVSS 116 DOT 4
SAE J1703/J1704

Typische standaardanalyses
Kleur

GEEL

Dichtheid bij 15 °C, kg/l

1,081

Dichtheid bij 20 °C , kg/l

1,078

Viscositeit -40 °C, mm²/s

1495

Viscositeit 100 °C, mm²/s

2,59

Kookpunt (reflux), °C

320

Nat kookpunt, °C

195

pH - waarde

7,1

Beschikbare verpakkingen

35665

34489

500 ml flacon

20 L pail

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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