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Termékismertető         
Fékfolyadék SL6 DOT 4  

 
Leírás 
Glikoléterek és bórsavésztereiken alapuló szintetikus fékfolyadék. Ezenkívül hatékony 
korrózió inhibitorokat és antioxidáns adalékokat is tartalmaz. Speciálisan a gépjárművek 
hidraulikus fék- és kuplungrendszer alkatrészeihez kifejlesztve, azok élettartamának 
meghosszabbítására. A fékfolyadékot magas forráspont és nedves forráspont jellemzi, 
miáltal hosszabb igénybevételeknél bizonyos nedvességfelvételt követően is biztonságos 
fékezést garantál. Speciális hidratáló öblítőszerek biztosítják a gőzbuborék képződés elleni 
védelmet. 
 
Tulajdonságok 
- rendkívüli hőállóság 
- extrém magas forráspont és nedves forráspont 
- kiváló elasztomer-kompatibilitás 
- maximális termikus stabilitás 
- kiváló gőzbuborék képződés elleni védelem 
- nagyfokú kenőképesség a hidraulikus fékkör minden mozgó alkatrészénél 
- keverhető és kompatibilis a minőségi szintetikus fékfolyadékokkal 
 
Minősítés és jóváhagyás: 
FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 6 • SAE J 1703 • SAE J 1704 
 
A LIQUI Moly a terméket továbbá olyan gépjárművekhez ill. aggregátokhoz  
ajánlja, melyek előírják az alábbi specifikációkat illetve eredeti alkatrész 
számokat: 
Audi 501 14 (TL 766-Z) • BMW QV 34 1 • GM Europe GMW 3356 • Seat 501 14 (TL 766-
Z) • Skoda 501 14 (TL 766-Z • VW 501 14 (TL 766-Z) 
 
Technikai adatok 
Sűrűség 20 oC-on   1,06-1,07 g/cm3     
Forráspont    min. 265 oC     
Viszkozitás -40 oC-on   ≤750 mm2/s    
Szín/megjelenés   világos sárag, színtelen 
Viszkozitás 100 oC-on   min.1,5 mm2/s 
pH-érték    7-8  SAE J 1703, SAE J 1704 
Állag     folyékony 
Illat     jellegzetes 
Lobbanáspont    >126 oC ISO 2592 (Cleveland, open cup) 
Viszkozitás 20 oC-on    11-14 mm2/s SAE J 1703, SAE J 1704   
Min. eltarthatósági eredeti,  
zárt csomagolásban   36 hónap 
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Felhasználási területek 
Kiválóan alkalmas fék- ill. kuplungrendszerekhez olyan gépjárműveknél, ahol szintetikus 
fékfolyadék van előírva. Alacsony hőmérsékleti viszkozitásának köszönhetően ez a 
fékfolyadék különösen alkalmas olyan fékrendszerekhez, melyek korszerű biztonsági 
rendszerekkel - mint ESP/DSC, ABS és/vagy ASR - vannak felszerelve.  
Megjegyzés: A gépjárműgyártók utasításai betartandók! 
  
Alkalmazás 
Valamennyi hagyományos fékfolyadékos ventillátorhoz alkalmazható. Keverhető és 
kompatibilis valamennyi minőségi szintetikus fékfolyadékkal. Optimális hatást azonban csak 
keverésmentes állapotban fejt ki. Javasolt a fékfolyadékot a gépjárműgyártók előírásainak 
megfelelően cserélni.  
Megjegyzés: A fékfolyadék higroszkopikus, ezért jól záródó csomagolásban tárolandó. Ha 
használunk belőle, azonnal zárjuk vissza a dobozt. 
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
500 ml-es fémdoboz    3086 D-GB-I 
  
 
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő. 
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