
DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Dostępność produktu może być ograniczona w zależności od lokalizacji. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 
+48 32 202 55 63 lub o odwiedzenie naszej strony www.pentosin.pl
Z powodu ciągłych badań nad produktem, informacje tutaj zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Typowe dane mogą się nieznacznie różnić.
© 2006 Deutsche Pentosin-Werke GmbH. All rights reserved. (V2 GB DEZ07 glu)

Płyn do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzęgieł
Opis

Pentosin Super DOT 5.1 jest specjalnym 
płynem hamulcowym przeznaczonym do 
pojazdów wyposażonych w nowoczesne 
układy ABS, spełniającym najwyższe 
standardy klasy DOT 5.1, będącym 
wynikiem najbardziej zaawansowanych 
rozwiązań technicznych. Połączenie 
specjalnie wyselekcjonowanych substancji 
dodatkowych z niższym poziomem lepkości 
płynu bazowego niż w przypadku płynów w 
klasie DOT 4 gwarantuje doskonałą 
stabilność czułych agregatów.  

Pentosin Super DOT 5.1 dzięki niższemu 
poziomowi lepkości jest doskonałym płynem 
hamulcowym dla wszystkich nowoczesnych 
pojazdów wyposażonych w układy ESP i 
ABS. Zauważalny, krótszy czas reakcji, 
zwłaszcza w niskich temperaturach, 
wynikający ze szczególnej charakterystyki 
lepkości, zwiększa bezpieczeństwo 
agregatów w których znajduje się ten płyn.
Każdorazowo prosimy odwoływać się do 
instrukcji producenta.

Pentosin Super DOT 5.1 można mieszać 
ze wszelkimi innymi markowymi płynami 
hamulcowymi w klasie DOT 4 i DOT 5.1, 
jednak spowoduje to obniżenie jego 
skuteczności. Dlatego, aby maksymalnie 
wykorzystać zalety tego produktu, zalecamy 
całkowitą wymianę płynów.

Poziom jakości

FMVSS Nr 116 DOT 5.1  
ISO 4925 Klasa 5-1 
SAE J1703  
 
Klasyfikacja produktu

Ten produkt nie jest sklasyfikowany  
jako niebezpieczny

Pentosin Super DOT 5.1 Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Żółty i czysty DIN 10964

Gęstość przy 20°C kg/m3 1065 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna przy -40°C mm2/s ≤ 900 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 6,9 DIN EN ISO 3104

Punkt wrzenia °C ≥ 260 ISO 4925

Punkt wrzenia na mokro °C ≥ 180 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.
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