
600 Factory Line 
Състезателна спирачна течност 

 
100% Синтетична течност – DOT 4 

За хидравлично задвижвани спирачни 
системи и съединители 

Много висока точка на кипене : 312°C / 594°F 

УПОТРЕБА 

Всички видове хидравлично задвижвани спирачни системи и съединители, изискващи синтетична 
течност без силикон. Специално проектирана да издържа на висока температура при състезателни  
спирачки (стоманени или карбонови) и съединители. 

Надвишава стандартите DOT 5.1 и DOT 3, с изключение на вискозитета при -40 ° C (-40 ° F). 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ : FMVSS 116 DOT 4 / SAE J 1703 / ISO 4925 

Изключителна термична устойчивост и стабилност : 
Много високата точка на кипене (312 ° C / 594 ° F), превъзхождаща конвенционалните DOT 5.1 
без силиконова база / DOT 5 течности без силиконова база (260 ° C / 500 ° F) и DOT 4 (230 ° C / 
446 ° F), позволява ефективност на спирачките, дори при екстремни условия. 

Ефикасност при дъждовно време : 
Много високата мокра точка на кипене (205 ° C / 401 ° F) превъзхождаща конвенционалната DOT 
5.1- течност на силиконова база (180 ° C / 356 ° F) и DOT 4 (155 ° C / 311 ° F), позволява да се 
поддържа ефективна спирачната система, когато е дъждовно. Всъщност, спирачните течности DOT 
3, DOT 4 и DOT 5.1, имат свойството да абсорбират влага от въздуха, което намалява точката на 
кипене и увеличава риска от "блокаж". Мократа точка на кипене се измерва с овлажняване на 
продукта с около 3,5% от вода. 
ПРЕПОРЪКИ 

Да се избягва смесването със спирачни течности на базата на полигликол и такива, които са от по-
нисък клас. 
Да не се смесва със силикон (DOT 5 силиконова база) или минерални базови течности (LHM). 
Спирачната течност се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворена, за да се избегне 
абсорбция на влага. 
Агресивен химически продукт, ако е в контакт с ръце, боя или лак. 
В случай на контакт с кожата, изплакнете обилно с вода. 
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

100% синтетична течност на базата на полигликол. 
Цвят Кехлибар 
Суха точка на кипене 312 °С / 594 °F
Мокра точка на кипене 205 °С/ 401 °F
Вискозитет при -40°C (-40°F) 1750 mm2/s 
Вискозитет при 100°C 2.5 mm2/s 
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
новите технически постижения. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – 
8361 Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.com      12/08 



MOTUL RBF 600 Factory Line 
 

    
ТЕСТ  Мерна 

единица
DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 RFB 600

Суха точка на кипене  °с >205 >230 >260 312 (594°F)

Мокра точка на кипене  °с >140 >155 >180 205 (401°F)
Вискозитет при-40°C (-40°F)  mm2/s <1500 <1800 <900 1750 
Вискозитет при 100°C (212 °F)  mm2/s  >1.5  2.5 
pH   7-11.5 7.4  

Въздействие върху гума SBR (Стирен-бутадиен)    

Обемна промяна при 70°C(70 ч.) mm  0.15-1.4  0.76 
Омекване (IRHD)    10 max  4.0 
Дезинтеграция    не  не 
Обемна промяна при 120°C(70ч.) mm  0.15-1.4  1.05 
Омекване (IRHD)    15 max  7 
Дезинтеграция     не  не 

Изпаряване      

Загуба при100°C  тегло %  80% max  50 

Течливост и вид при ниска температура    

Вид при -40°C    прозрачна  нормално 
Време на изтичане  s  10 max  нормално 
Вид при -50°C    прозрачна  нормално 
Време на изтичане  s  35 max  нормално 

Водна толерантност      

Вид при -40°C    прозрачна  нормално 
Време на изтичане  s  10 max  нормално 
Вид при +60°C    прозрачна  нормално 
Седиментация  %  0.15 max  нормално 

Анти-корозионни свойства: 
Вариации на теглото 

    

Тенекия  mg/cm2  0.2 max      0.01 
Стомана  mg/cm2  0.2 max  0.02 
Алуминий  mg/cm2  0.1 max  0.03 
Отливки  mg/cm2  0.2 max  0.05 
Калай 
Мед 

 mg/cm2         
mg/cm2 

 0.4 max    
0.4 max 

 0.09 
0.04 

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
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