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Kroon-Oil Drauliquid Racing

Tarif

Drauliquid Racing, çok yüksek kalitede sentetik bir fren sıvısıdır. Bu ürün, motor sporları ve motosiklet yarışlarına ait çeşitli görevler için 
özel olarak geliştirilmiştir. Fren sıvısının kaynama noktası son derece yüksektir ve bu da nispeten yüksek emniyet marjı sağlar. Birinci 
sınıf glikol eter ve ester bazlı yağlar ile beraber gelişmiş katkı madde sistemleri sayesinde Drauliquid Racing şu özelliklere sahiptir:

Çok düşük viskozite, bu da çok hızlı tepki süresi anlamına gelir
Geniş bir emniyet payı için hem ıslak hem de kuru son derece yüksek kaynama noktaları
Contaları etkilemez
Korozyona karşı etkili koruma sağlar
Tüm DOT 4 ve DOT 5.1 fren sıvıları ile karıştırılabilir

Uygulama

Drauliquid Racing motor sporları için özel olarak geliştirilmiş üstün bir fren sıvısıdır. Ürün, özellikle yüksek-çok yüksek güçlü spor 
otomobillerdeki gelişmiş fren sistemlerinde kullanım için de uygundur. Drauliquid Racing, diğer DOT 4 ve DOT 5.1 fren sıvılarıyla kolayca 
karıştırılabilir. 

Spesifikasyonlar

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk 1,081

Viskozite -40 °C, mm²/s 1495

Viskozite 100 °C, mm²/s 2,59

Kaynama Noktası (geri akış), °C 320

Islak Kaynama Noktası, °C 195

pH - değeri 7,1

Mevcut ambalajlar

35665
500 ml şişe

34489
20 L kova

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli 
tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu 
tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. 
Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.
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