
MOL DOT 4+
lichid de frână

MOL DOT 4+ este un lichid de frână pe bază de poliglicol-eter şi poliglicol, conţine antioxidanţi, inhibitori de
coroziune şi agenţi antispumanţi, cu o excelentă capacitate de absorbţie a umidităţii şi un punct de fierbere uscat de
peste 260 °C . Poate fi amestecat cu orice lichid de frână cu specificaţii identice.

Aplicatii

Sisteme de frână hidraulică şi de ambreiaj ale vehiculelor

Instalaţie de frână hidraulică dotată cu sistem de frânare anti-blocare a
roţilor (ABS) şi sistem de control activ al stabilităţii (ASC)

Sisteme de frână hidraulică şi de ambreiaj ale vehiculelor

Instalaţie de frână hidraulică dotată cu sistem de frânare anti-blocare a
roţilor (ABS) şi sistem de control activ al stabilităţii (ASC)

Caracteristici si Beneficii

Capacitate de absorbţie a
umezelii excepţională
Previne formarea cristalelor de gheaţă la temperaturi joase şi a bulelor
de aburi la temperaturi înalte

Previne formarea cristalelor de gheaţă la temperaturi joase şi a bulelor
de aburi la temperaturi înalte

Capacitate de absorbţie a
umezelii excepţională

Protecţie excelentă împotriva
uzurii
Protecție excelentă a cilindrilor de lucru din sistemele de frânare
hidraulice

Protecție excelentă a cilindrilor de lucru din sistemele de frânare
hidraulice

Protecţie excelentă împotriva
uzurii

Punct de curgere scăzutTransmisia presiunii garantată până la -40°CTransmisia presiunii garantată până la -40°CPunct de curgere scăzut

Compatibil cu materiale de
construcţii
Nu deteriorează piesele din plastic şi cauciuc ale sistemului de frânareNu deteriorează piesele din plastic şi cauciuc ale sistemului de frânareCompatibil cu materiale de

construcţii

Excelentă protecţie anticoroziuneProtecţie de nivel înalt a pieselor din metal (fontă, cupru, zinc, cadmiu,
aluminiu)

Protecţie de nivel înalt a pieselor din metal (fontă, cupru, zinc, cadmiu,
aluminiu)

Excelentă protecţie anticoroziune

Specificatii si Aprobari

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

Proprietati

Proprietati Valori Tipice

galbenAspect

2,34Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]

1315Viscozitate cinematică la -40 °C [mm2/s]

1,04Densitate la 20 °C [g/cm3]

8,9Valoare pH

270Temperatură de fierbere [°C]

163Temperetură de fierbere umedă [°C]

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

Trebuie depozitat în ambalajul original, inchis etanș, separat de alimente, într-un loc ferit de apă și razele solare,
inchis departe de copii.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 36 luni
Risc de pericol la incendiu: Grad III.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 45°C

Fabricat si distribuit de MOL-LUB Ltd.
1 / 2 Pagină. Versiunea:Ultima revizie: 004.002.0032023.01.11 10:50



MOL DOT 4+
lichid de frână

Informatii despre comanda

Cod SAP si ambalare:
MOL DOT 4+ X0,5L19010463
MOL DOT 4+ 0,5L bidon din plastic, de 0,5 L19010444
MOL DOT 4+ 215KG Butoi de otel 216,5 l19010310

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro
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