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ГАЛЬМІВНА РІДИНА ДЛЯ 
СПОРТИВНОЇ ТЕХНІКИ      
RBF 600 Factory Line  
100% синтетична рідина – DOT 4 

Дуже висока температура кипіння:   
312°C/594°F 
Призначена для гідравлічних приводів 
гальм і зчеплень  

ЗАСТОСУВАННЯ 
Сумісна з усіма типами гідравлічних приводів гальм і зчеплень, в яких рекомендується застосування 
безсиліконової гальмівної рідини. 
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 
    ISO 4925  
 
Відмінна стійкість до підвищених температур і стабільність: 
Температура кипіння (312°С / 594°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. 
 
Ефективна в умовах підвищеної вологості: 
Температура кипіння гальмівної рідини з вмістом вологи - 205°С/401°F, що перевищує вимоги категорії 
DOT 5.1 (180°С/356°F) і DOT 4 (155°С/311°F), що дозволяє підтримувати ефективність гальмування в 
умовах підвищеної вологості. Гальмівні рідини DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 володіють здатністю 
абсорбувати, тобто поглинати вологу із атмосфери, що призводить до зниження температури кипіння і 
збільшує вірогідність утворення парових пробок. Температура кипіння зволоженої рідини виміряна при 
вмісті 3.5% 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. 
 

 

 

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  06/18 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
100% синтетична рідина, полігліколева основа  

Колір  Янтарний 
Температура кипіння рідини, без вмісту вологи 312°C / 594°F 
Температура кипіння рідини, із вмістом вологи 205°C / 401°F 
В’язкість при -40°C (-40°F)  1750 мм2/с 
В’язкість при 100°C (212°F),   2.5 мм2/с 
  
  
  

MOTUL RBF 600 Factory Line 
  Показники  

ПОКАЗНИКИ Одиниці DOT 3 DOT 4   DOT 5.1 RBF 600 

Температура кипіння рідини без  

вмісту води °C >205 >230 >260 312 (594°F) 

Температура кипіння рідини із  

вмістом води °C >140 >155 >180 204 (399°F) 

В’язкість при -40°C (-40°F) мм²/с <1500 <1800 <900 1750 

В’язкість при 100°C (212 °F) мм²/с  >1.5  2.5 

pH  7-11.5 7.4 

Вплив на еластомери SBR (Стірол-бутадієн)    

Об’ємні зміни при 70°C (70 годин) мм 0.15-1.4 0.76 

Пластифікація (IRHD)  10 макс 4.0 

Розчинення   відсутнє відсутнє 

Об’ємні зміни при 120°C (70 hours) мм 0.15-1.4 1.05 

Пластифікація (IRHD)  15 макс 7 

Розчинення  відсутнє відсутнє 

Випаровуваність     

Втрати при 100°C % від маси  80% макс 50 

 

Протікання та вигляд за низьких температур   

Вигляд при -40°C  прозоре OK 

Час протікання с 10 макс OK 

Вигляд при -50°C  прозоре OK 

Час протікання с 35 макс OK 

 

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  06/18 

 

Водостійкість     

Вигляд при -40°C  чисте OK 

Час протікання с 10 макс OK 

Вигляд при  +60°C  чисте OK 

Осадження % 0.15 макс OK 

Антикорозійні властивості: Відхилення від маси 

Біла жерсть мг/см2 0.2 макс 0.01 

Сталь мг/см2 0.2 макс 0.02 

Алюміній мг/см2 0.1 макс 0.03 

Чавун мг/см2 0.2 макс 0.05 

Леговані метали мг/см2 0.4 макс 0.09 

Мідь мг/см2 0.4 макс 0.04 
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