EVOX DOT 4+
fékfolyadék
Az EVOX DOT 4+ poliglikol- éter és poliglikol alapú, oxidációs inhibitorral, korróziógátló és habzásgátló
adalékokkal, készült korszerű szintetikus fékfolyadék, kiemelkedő nedvességmegkötő képességgel és legalább
265°C - os száraz forrásponttal. Minden azonos specifikációval rendelkező fékfolyadékkal keverhető.
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Specifikációk és jóváhagyások
SAE J 1704
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FMVSSFMVSS
116 116
DOT 4 DOT 4
ISO 4925
ISOClass
49254Class 4

Minőségi jellemzők
Minőségi jellemzők

Tipikus értékek

Külső

sárga

Kinematikai viszkozitás -40 °C-on [mm2/s]

1050

Forráspont [°C]

271

Nedves forráspont [°C]

172

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások
Víztől és tűző naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve,
gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap
Tűzveszélyesség: III. fokozat, "C" osztály.
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 45°C
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