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ГАЛЬМІВНА РІДИНА ДЛЯ 

СПОРТИВНОЇ ТЕХНІКИ    660 
Factory Line  
100% синтетична рідина для спортивної 

техніки – клас DOT 4 

Дуже висока температура кипіння: 

328°C/622°F 

Призначена для гідравлічних приводів 

гальм і зчеплень  

ЗАСТОСУВАННЯ 

Сумісна з усіма типами гідравлічних приводів гальм і зчеплень, в яких рекомендується 

застосування рідини на безсиліконової основі. 

Розроблена спеціально для застосування в гідравлічних приводах гальм (стальні та карбонові 

гальма) і зчеплень спортивної техніки за умов екстримально високих температур роботи. 

Перевищує стандарти DOT 5.1 і DOT 3, за виключенням в’язкості при -40°С. 

 

СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯ  

СТАНДАРТИ   FMVSS 116 DOT 4 

    SAE J 1703 

 

Відмінна стійкість до підвищених температур і стабільність: 

Температура кипіння (328°С / 622°F) і перевищує стандарти DOT 5.1 / DOT 5 (260°С/500°F) і 

DOT 4 (230°C/446°F), що дозволяє зберігати ефективність гальмування навіть в 

екстремальних умовах. Покращенні аеродинамічні характеристики за рахунок зниження 

повітряного потоку для охолодження гальм автомобіля. 

 

Ефективна в умовах підвищеної вологості: 

Температура кипіння гальмівної рідини за присутності вологи - 204°С/399°F, що перевищує 

вимоги категорії DOT 5.1 (180°С/365°F) і DOT 4 (155°С/311°F), і дозволяє підтримувати 

ефективність гальмування за умов підвищеної вологості. Гальмівні рідини DOT 3 / DOT 4 / DOT 

5.1 володіють здатністю абсорбувати, тобто поглинати вологу із повітря, що призводить до 

зниження температури кипіння і збільшує вірогідність утворення парових пробок. Температура 

кипіння зволоженої рідини виміряна при вмісті 3 % води в продукті. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 

Може змішуватись з рідинами DOT 3, DOT 4 і DOT 5.1 на безсиліконовій основі. 

Не змішувати із гальмівними рідинами на силіконовій (DOT 5) і мінеральній (LHM) основі. 

Продукт зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці без доступу вологи. 

Рідина агресивна по відношенню до лаків, фарб і шкірі рук. 

У випадку потрапляння на шкіру змити водою. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

100% синтетична рідина, полігліколева основа  

Колір  Янтарний 
Температура кипіння рідини, без вмісту вологи 328°C / 622°F 

Температура кипіння рідини, з вмістом вологи 204°C / 399°F 
В’язкість при -40°C (-40°F)  1698 мм2/с 
В’язкість при 100°C (212°F)   2.59 мм2/с 
  
  
  

MOTUL RBF 660 Factory Line 
 

      
ТЕСТ Одиниці 

вимірювання DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 RBF 660 

Температура кипіння незволоженої 
рідини 

°C >205 >230 >260 328(622°F) 

Температура зволоженої рідини °C >140 >155 >180 204(399°F) 
В’язкість при -40 °C (-40°F) мм2/с >1500 <1800 <900 1698 
В’язкість при 100°C (212°F) мм2/с  >1.5  2.59 
pH   7-11.5  7.15 
 
Вплив на гумові вироби (стеарин-
бутадієн) 

     

Зміна об’єму при 70°C (70 годин) Мм 0.15-1.4 0.76 
Пом’якшення (IRHD)   10 max 4 
Розпад  ні ні 
Зміна об’єму при 120°C (70 годин) мм 0.15-1.4 1.05 
Пом’якшення (IRHD)   15 max 7 
Розпад  ні ні 
 
Випаровування      
Втрати при 100°C % від маси 80% max 50 
 
Зміна в’язкості і стан за низьких температур 
Стан при -40°C  не замерзає ОК 
Витиснення бульбашки с 10 max ОК 
Стан при -50°C  не замерзає ОК 
Витиснення бульбашки с 35 max ОК 
 

В суміші з водою      
Стан при -40°C  суміш чиста ОК 
Прокачуваність с 10 max ОК 
Стан при +60°C  суміш чиста ОК 
Осадок % 0.15 max ОК 
 
Антикорозійні властивості: зміна ваги     
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Легована сталь мг/см2 0.2 max 0.03 
Сталь мг/см2 0.2 max 0.01 
Алюміній мг/см2 0.1 max 0.02 
Чавун мг/см2 0.2 max 0.1 
Латунь мг/см2 0.4 max -0.04 
Мідь мг/см2 0.4 max -0.05 
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