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Płyn do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgieł
Opis

Pentosin Super DOT 4 plus jest płynem 
hamulcowym o specjalnej formule, który 
charakteryzuje znacznie wyższy punkt 
wrzenia i punkt wrzenia na mokro niż 
określają to wymagania klasy DOT 4. 
Formuła płynu bazuje na 
polietylenoglikoeterze, zawiera substancje 
dodatkowe zapewniające dobre właściwości 
antykorozyjne oraz przeciwutleniacze oraz 
zapewnia stabilność w wysokich 
temperaturach. Ponadto płyn charakteryzują 
bardzo dobre właściwości smarne. 

Pentosin Super DOT 4 plus dzięki swoim 
doskonałym cechom, jest odpowiednim 
płynem hamulcowym przeznaczonym do 
stosowania w nowoczesnych agregatach 
ABS oraz układach hamulcowych. 
Oczywiście można go także stosować w 
standardowych układach wyposażonych w 
hamulce bębnowe i tarczowe. Każdorazowo 
prosimy odwoływać się do instrukcji 
producenta.
Pentosin Super DOT 4 plus można mieszać 

ze wszelkimi innymi markowymi płynami 
hamulcowymi o takiej samej 
charakterystyce. Jednak, aby w pełni 
wykorzystać zalety produktu, zalecamy 
całkowitą wymianę płynu.

Poziom jakości

FMVSS Nr 116 DOT 4 
ISO 4925 Klasa 4
SAE J1704 

Zalecany do samochodów Mercedes-Benz

Klasyfikacja produktu

Ten produkt nie jest sklasyfikowany  
jako niebezpieczny. 

Pentosin Super DOT 4 plus Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Żółty i czysty DIN 10964

Gęstość przy 20°C kg/m3 1085 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna przy -40°C mm2/s ≤ 1.500 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 8,5 DIN EN ISO 3104

Punkt wrzenia °C ≥ 260 ISO 4925

Punkt wrzenia na mokro °C ≥ 180 ISO 4925

Temperatura zapłonu °C > 118 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.
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