
MOL DOT 5.1
brzdová kvapalina

MOL DOT 5.1 je syntetická brzdová kvapalina na báze polyglykoléteru a polyglykolu, obsahujúca inhibítory oxidácie,
korózie a penenia, má vynikajúce schopnosti absorbovať vlhko a teplotu suchého bodu varu aspoň 260°C. Môže sa
zmiešať s brzdovou kvapalinou, ktorá má rovnakú špecifikáciu.

Použitie

Hydraulické brzdy a spojky vo vozidlách

Hydraulické brzdové systémy s protiblokovacím brzdovým systémom
(ABS) a systémom kontroly stability (ASC)

Hydraulické brzdy a spojky vo vozidlách

Hydraulické brzdové systémy s protiblokovacím brzdovým systémom
(ABS) a systémom kontroly stability (ASC)

Vlastnosti a výhody

Vnikajúca schopnosť pohlcovať
vlhkosť
Zabraňuje tvorbe ľadových kryštálov pri nízkych teplotách a bublín pár
pri vysokých teplotách

Zabraňuje tvorbe ľadových kryštálov pri nízkych teplotách a bublín pár
pri vysokých teplotách

Vnikajúca schopnosť pohlcovať
vlhkosť

Vynikajúca odolnosť voči
opotrebovaniu
Vynikajúca ochrana pracovných valcov hydraulických brzdových
systémov

Vynikajúca ochrana pracovných valcov hydraulických brzdových
systémov

Vynikajúca odolnosť voči
opotrebovaniu

Nízky bod tuhnutiaPrenos tlaku je zaručený až do -40°CPrenos tlaku je zaručený až do -40°CNízky bod tuhnutia

Kompatibilný s konštrukčnými
materiálmi
Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí brzdového
systému

Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí brzdového
systému

Kompatibilný s konštrukčnými
materiálmi

Vynikajúca ochrana proti koróziiVysoký stupeň ochrany kovových (liatina, meď, zinok, kadmium, hliník)
častí

Vysoký stupeň ochrany kovových (liatina, meď, zinok, kadmium, hliník)
častí

Vynikajúca ochrana proti korózii

Špecifikácie a súhlasy

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 5.1
ISO 4925 Class 5-1

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 5.1
ISO 4925 Class 5-1

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

žltáVzhľad

2,16Kinematická viskozita pri 100 °C  [mm2/s]

810Kinematická viskozita pri -40 °C [mm2/s]

7,49Hodnota pH

269Bod varu [°C]

187Mokrý bod varu [°C]

1,069Merná hmotnosť pri 20 °C [g/cm3]

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnych vzduchotesných obaloch na miestach chránených pred vodou a slnečným žiarením,
oddelene od potravín a mimo dosah detí.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 36 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 45°C
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MOL DOT 5.1
brzdová kvapalina

Informácie o objednávaní

SAP kód a balenie:
MOL DOT 5.1 X0,5L19010303
MOL DOT 5.1 0,5L 0,5 l plastová fľaša19010445

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi
08-15 h v pracovných dňoch)
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