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BRZDOVÁ KAPALINA SL6 DOT 4 
Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4 

POPIS PRODUKTU Syntetická brzdová kapalina na bázi glykoletherů a esterů kyseliny borité. Obsa-
huje účinné inhibitory koroze a antioxidační přísady. Brzdová kapalina SL6 DOT 4 
byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástek hydraulických brz-
dových a spojkových systémů motorových vozidel. Vyznačuje se vysokými hod-
notami suchého a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlcení jistého obsahu 
vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené 
látky pohlcující vlhkost přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek. 

VLASTNOSTI - vynikající teplotní odolnost 
 - extrémně vysoký mokrý a suchý bod varu 
 - výtečná snášenlivost s elastomery 
 - nejvyšší tepelná stabilita 
 - výborná ochrana před vznikem parních bublinek 

- zajišťuje velmi vysoký mazací účinek všech pohyblivých součástek hydraulic-
kých brzdových okruhů 

- mísitelná a kompatibilní s kvalitativně rovnocennými jakostními syntetickými brz-
dovými kapalinami  

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ FMVSS 116 DOT 3 ● FMVSS 116 DOT 4 ● ISO 4925 Class 6 ● SAE J 1703 ● 

SAE J 1704 

LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které 
jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
Audi 501 14 (TL 766-Z) ● BMW QV 34 1 ● GM Europe GMW 3356 ● Seat 501 14 
(TL 766-Z) ● Škoda 501 14 (TL 766-Z) ● VW 501 14 (TL 766-Z) 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +20 °C : 1,06 – 1,07 g/cm3 
 Bod varu : min. 265 °C 
 Kinematická viskozita při -40 °C : ≤ 750 mm2/s 
 Kinematická viskozita při +20 °C : 11 – 14 mm2/s SAE J 1703, J 1704 
 Kinematická viskozita při +100 °C : min. 1,5 mm2/s 
 Hodnota pH při +20 °C : 7,0 – 8,0  SAE J 1703, J 1704 
 Forma : kapalina 
 Zápach / vůně : charakteristický 
 Barva / vzhled : světle žlutá, bez barvy 
 Bod vzplanutí (otevřený kelímek) : > +126 °C ISO 2592 
 Trvanlivost v originálním uzavřeném 
 obalu : 36 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Brzdová kapalina SL6 DOT 4 se výborně hodí pro použití ve všech hydraulických 
brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve 
kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Díky své nízké viskozitě při 
nízkých teplotách je zvlášť vhodná pro použití ve vozidlech vybavených moderními 
bezpečnostními systémy, jako jsou ESP/DSC, ABS a/nebo ASR. 

 Poznámka: Je třeba dodržovat pokyny výrobce vozidla! 
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BRZDOVÁ KAPALINA SL6 DOT 4 
Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4 

ZPŮSOB POUŽITÍ Brzdovou kapalinu SL6 DOT 4 je možno použít ve všech běžných odvzdušňova-
ných brzdových zařízeních. Kapalina je mísitelná a kompatibilní s jakostními syn-
tetickými brzdovými kapalinami. Optimální životnost kapaliny je zaručena pouze 
při jejím nesmíšeném použití. Je doporučeno lhůty výměny brzdové kapaliny do-
držet podle provozních předpisů výrobců jednotlivých vozidel! 

 Poznámka: Brzdová kapalina je hygroskopická a musí být skladována ve vzdu-
chotěsně uzavřených nádobách. Otevřenou nádobu vždy co nejrychleji uzavřít! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plechová dóza Obj. č. 3086 D-GB-I 
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