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Płyn na bazie nowoczesnego eteru glikolowego/estrów glikolu do układów z systemem 
ESP 

Opis

Pentosin DOT 4 LV Pentosin DOT 4 LV jest 
specjalnym płynem hamulcowym o 
najwyższych właściwościach w klasie DOT 
4, który charakteryzuje się niezwykle małą 
lepkością w niskich temperaturach. Produkty 
ten jest wynikiem najbardziej 
zaawansowanych technologii. Zastosowanie 
nowo opracowanego inhibitora z płynem 
bazowym o niezwykle niskiej lepkości 
gwarantuje, że może być on bezpiecznie 
stosowany we wszelkich układach regulacji 
automatycznej w pojazdach

Zastosowanie
Pentosin DOT 4 LV  dzięki niskiej lepkości 
jest doskonałym płynem hamulcowym dla 
wszystkich nowoczesnych pojazdów 
wyposażonych w układy ESP i ABS. 
Zauważalny, krótszy czas reakcji, zwłaszcza 
w niskich temperaturach, wynikający z 
charakterystyki lepkości, zwiększa 
bezpieczeństwo układów regulacji 
automatycznej, w których znajduje się płyn DOT 4 LV.

Pentosin DOT 4 LV można mieszać ze 
wszelkimi innymi markowymi płynami 
hamulcowymi w klasie DOT 4 i DOT 5.1, 
jednak ma to ujemny wpływ na doskonałe 
właściwości płynięcia w niskich 
temperaturach. Dlatego, aby maksymalnie 
wykorzystać zalety tego produktu, zalecamy 
całkowitą wymianę płynów.
.
Pentosin CVT 1 jest w pełni mieszalny z
innymi olejami do skrzyń CVT ale nie 
gwarantuje wysokich osiągów w takim 
przypadku. Zalecana jest całkowita wymiana 
oleju oraz dokładne sprawdzenie zaleceń 
producenta pojazdu
 
Klasyfikacja produktu 
Ten produkt nie jest sklasyfikowany  
jako niebezpieczny

Pentosin DOT 4 LV Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Żółty i czysty DIN 10964

Gęstość przy 20°C kg/m3 1062 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna przy -40°C mm2/s < 700 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 6,4 DIN EN ISO 3104

Punkt wrzenia °C ≥ 265 ISO 4925

Punkt wrzenia na mokro °C ≥ 170 ISO 4925

Temperatura zapłonu °C > 110 DIN EN ISO 2719

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 DOT 4 LV


