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Wysokowydajny płyn na bazie nowoczesnego eteru glikolowego/estrów glikolu  

Opis

Pentosin Racing Brake Fluid jest płynem 
hamulcowym w najwyższej klasie DOT 4, o 
formule zapewniającej bardzo dużą 
stabilność temperaturową. Formuła ta jest 
wynikiem najbardziej zaawansowanych 
technologii. Zastosowanie sprawdzonej i 
przetestowanej substancji dodatkowej w 
połączeniu z płynem bazowym 
charakteryzującym się wysokim punktem 
wrzenia zapewnia bezpieczeństwo nawet w 
skrajnie trudnych warunkach pracy.

Pentosin Racing Brake Fluid dzięki 
wysokiemu punktowi wrzenia oraz 
wysokiemu punktowi wrzenia na mokro jest 
doskonałym rozwiązaniem dla pojazdów 
wyścigowych (samochodów i motorów). 
Szybki czas reakcji w skrajnych sytuacjach 
zawsze jest pod kontrolą. 
Każdorazowo prosimy odwoływać się do 
instrukcji producenta. 

Pentosin Racing Brake Fluid można 
mieszać z innymi markowymi płynami 
hamulcowymi w klasie DOT 3, 4, 5.1 oraz 
ISO 4925. Jednak jego skuteczność będzie 
niższa, zwłaszcza w wysokich 
temperaturach. Dlatego, aby maksymalnie 
wykorzystać zalety tego płynu, pod 
względem bezpieczeństwa i skuteczności, w 
przypadku stosowania go do zwykłych 
pojazdów, zalecamy całkowitą wymianę 
płynów

Poziom jakości
FMVSS Nr 116 DOT 4 
SAE J1703 
 
 
Klasyfikacja produktu 
Ten produkt nie jest sklasyfikowany  
jako niebezpieczny

Pentosin Racing Brake Fluid Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Żółty i czysty DIN 10964

Gęstość przy 20°C kg/m3 1080 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna przy -40°C mm2/s ≤ 1800 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 9,3 DIN EN ISO 3104

Punkt wrzenia °C ≥ 300 ISO 4925

Punkt wrzenia na mokro °C ≥ 195 ISO 4925

Temperatura zapłonu °C > 140 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 Racing Brake Fluid


