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DOT 5.1  

Гальмівна рідина 
100% синтетика, з подовженим терміном 

експлуатації 

      DOT 5.1 безсиліконова основа 

  Для гідравлічних гальм і зчеплень 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Придатна до використання у всіх типах гідравлічних приводів гальм і зчеплень, які 

вимагають використання гальмівної рідини DOT 3 i DOT 4, DOT 5.1. 

Рідина спеціально розроблена для роботи із антиблокувальною системою (ABS). 

 

   

СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯ  

СТАНДАРТИ   FMVSS 116 DOT 5.1 безсиліконова основа, DOT 4 і DOT 3 

    SAE J 1703 

    ISO 4925 (5.1, 3 & 4) 

 

Рідина з подовженим інтервал експлуатації: 

Температура кипіння гальмівної рідини, із вмістом вологи до 185°C і перевищує вимоги 

категорії DOT 3 (140°C) і DOT 4 (155°C), що дозволяє подовжити термін експлуатації даного 

продукту. 

Гальмівні рідини DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 володіють здатністю абсорбувати, тобто поглинати 

вологу із повітря, що призводить до зменшення температури кипіння і зниження рівня безпеки. 

Температура кипіння зволоженої рідини вказана за результатами проведення перевірки після 

одного року експлуатації. 

Спеціально адаптована до антиблокувальних систем (ABS): 

в’язкість (800 ср при -40 °C) нижча, в порівнянні з DOT 4 (1800 cp) і DOT 3 (1500 cp), що 

дозволяє рідині більш вільно циркулювати в клапанах системи антиблокування.  

Не взаємодіє з ущільнювачами, які використовуються в гальмівній системі. Володіє 

антикорозійними властивостями.  

 

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 шкіри рук. 

У випадку потрапляння на шкіру змити водою. 

Для забезпечення безпеки, проводити заміну гальмівної рідини рекомендується один раз в 12 

чи 24 місяці, згідно рекомендацій автовиробника. 

 

http://www.motul.com/


Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення продукції без спеціального сповіщення. 

Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції 

Motul – 119 бульвар Фелікс ФОР, П/с 94-93 303, Обервіл’є, Франція. Представництво в Україні: www.motul.com  10/15 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

100% синтетична рідина, полігліколева основа  

Колір  Жовтий 
Температура кипіння рідини, без вмісту вологи 272°C / 522°F 

Температура кипіння рідини, з вмістом води 185°C / 365°F 
В’язкість при -40°C (-40°F)  820 мм2/с 
В’язкість при 100°C (212°F),   2.1 мм2/с 
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