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Uniwersalny, wysokowydajny płyn hydrauliczny do stosowania w urządzeniach popra-
wiających komfort jazdy oraz w urządzeniach zabezpieczających

Opis
 
Pentosin CHF 202 to syntetyczny, 
wysokowydajny płyn hydrauliczny 
przeznaczony do długotrwałych zastosowań 
w urządzeniach wykorzystywanych 
w nowoczesnych pojazdach 
samochodowych. Produkt ten sprawdza się 
nawet w najbardziej ekstremalnych 
warunkach zapewniając pełną wydajność 
przy temperaturach układu 
w przedziale od -40°C do ponad 130°C.

Pentosin CHF 202 został opracowany 
specjalnie dla wykorzystywanej w 
pojazdach samochodowych hydrauliki 
stawiającej najwyższe wymagania 
techniczne. Dzięki swoim doskonałym 
właściwościom jest on stosowany w (między 
innymi): elektro-hydraulicznych układach 
wspomagania, układach regulacji poziomu 
pojazdu, układzie elektro-hydraulicznym 
składania dachu czy w układach zamka 

centralnego. 

Poziom jakości

DIN 51 524T3 oraz ISO 7308

Rekomendacje/ dopuszczenia

Stosowany na całym świecie przez wiodą-
cych producentów samochodów, np.:

VW G 004 000 M2 
Ford WSSM2C 204A2  
DaimlerChrysler 
GM/Opel 
Porsche numer części 000.043.206.56 
Volvo numer części 307.414.24 

Klasyfikacja produktu 
Ten produkt nie jest sklasyfikowany  
jako niebezpieczny. 

Pentosin CHF 202 Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd zielony DIN 10964

Gęstość przy 15°C kg/m3 840 DIN EN ISO 12185

Temperatura zapłonu °C 154 DIN EN ISO 2592

Wskaźnik lepkości 302 DIN ISO 2909

Lepkość kinematyczna przy 100°C mm2/s 6,1 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 19,3 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy -40°C mm2/s 1400 DIN EN ISO 3104

Temperatura krzepnięcia °C -54 ISO 3016

Test zużycia FZG (A/8.3/90) 11 DIN EN 14635-1

Podczas pracy ze środkami smarnymi należy zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
zapraszamy do zapoznania się z aktualnym arkuszem danych o bezpieczeństwie produktu.

Pentosin CHF 202


