Technický list
Mobil Brake Fluid DOT 4
Hydraulická brzdová kvapalina mimoriadne vysokej kvality
Popis produktu
Mobil Brake Fluid DOT 4 je hydraulická brzdová kvapalina mimoriadne vysokej kvality, ktorá sa
používa do kotúčových bŕzd, systémov bubnových a protiblokovacích bŕzd a spojok.
Charakteristické vlastnosti sa líšia podľa dodávateľa kvapaliny. Charakteristické vlastnosti brzdových
kvapalín zahŕňajú: hustotu pri 20°C, suchý bod varu, mokrý bod varu, bod vzplanutia a viskozitu pri
-40° a -100°C. Pri konkrétnom plnení použite údaje o schválených značkách.
Vlastnosti a výhody
Kvapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je založená na polyetylenglykoléterovej technológii a umožňuje
najvyššiu výkonnostnú úroveň bŕzd a spojok ako v moderných, tak aj v starších modeloch
automobilov a úžitkových vozidiel. Ku kľúčovým vlastnostiam a výhodám patria:
Vlastnosti
Vysoký bod varu
Minimálny vplyv na bobtnanie
gumových súčiastok
Vynikajúca antikorozna ochrana

Výhody
Stabilný a bezpečný výkon bŕzd pri silnom brzdnom tlaku
Obmezdenie úniku a straty kvapaliny na minimum
Dlhšia životnosť a vyššia spoľahlivosť súčiastok brzdového
systému

Použitie
Brzdová kapalina Mobil Brake Fluid DOT 4 je vhodná pre všetky kotúčové, bubnové a protiblokovacie
brzdové systémy používané vo vozidlách s priemerným až vysokým výkonom vyžadujúce
výkonnostnú úroveň DOT 3 alebo DOT 4. K doporučeniam pre aplikácie patria:
·
·
·

Používajte iba v koncentrovanej forme z doposiaľ neotvorenej alebo dobre uzavretej nádoby
Po použití nádobu vždy ihneď utesnite, pretože kvapalina pomerne rýchle pohlcuje vlhkosť zo
vzduchu, čo výrazne znižuje jej životnosť.
Vypustenú brzdovú kvapalinu nikdy znovu nepoužívajte.

·
·
·

Brzdová kvapalina môže pôsobiť na náter vozidla, preto rozliate zbytky kvapaliny okamžite
odstráňte. Bez odierania!
Vypúštanie brzdovej kvapaliny z vozidla a jej nové naplnenie by sa mslo vykonávať každé dva
roky alebo po 40 000 km (24 000 mílích).
Podrobnosti si vyhľadajte v prevádzkovom návode majiteľa.

Klasifikácie a špecifikácie
Mobil Brake Fluid DOT 4 spĺňa
alebo prekračuje nasledujúce
klasifikácie/špecifikácie:
FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703
ISO 4925

Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií zamedzte styku s pokožkou a očami. Nenasávajte ústami. Nádobu
s brzdovou kvapalinou uchovávajte tesne uzavretú. Pri otrave vyhľadajte lekára alebo informačné
stredisko pre otravu jedmi. Pri požití a ak ste ďalej, ako 15 minút od nemocnice, vyvolajte zvracanie,
najlepšie užitím prípravku Ipecac Syrup APF. Pri styku s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev a
dôkladne kožu umyte. Pri zasiahnutí očí držte viečka otvorené a vyplachujte oči aspoň pätnásť minút
a vyhľadajte lakára. Nádoba s brzdovou kvapalinou by nemala byť používaná na žiadny iný účel.
Nepredpokládá sa, že by tento výrobok vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa bude
používať na stanovený účel a pokiaľ budú dodržané doporučenia uvedené v karte bezpečnostných
údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie u vášho dodávateľa alebo na
Internete. Tento výrobok by nemal byť používaný na iný ako stanovený účel. Spotrebovanú kvapalinu
a obal likvidujte predpísaným spôsobom
Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Brake Fluid DOT 4 sú obchodnými značkami spoločnosti
ExxonMobil Corporation alebo niektorej z jej pobočiek.

