
 

 

 
 
 
 
DRUH POUŽITÍ 

RacingBrakeFluid700 
Factory Line 
100% syntetická brzdová kapalina pro 
závodní použití – DOT 4  
Velmi vysoký bod varu: 336 °C / 636,8 °F 
Pro hydraulické brzdy a spojkové systémy 

 

Motul  (Racing  Brake  Fluid) RBF 700 je vysoce výkonná brzdová kapalina vyvinutá pro zajištění 
vysoce stabilního a maximálního brzdného výkonu při extrémních teplotách při provozu závodních 
uhlíkových a keramických brzd. Umožňuje minimalizovat přítomnost vzduchových otvorů potřebných 
pro chlazení brzd, čímž snižuje aerodynamický odpor. Lze ji používat u běžných ocelových kotoučů. 
Lze ji používat pro pohon spojkového systému. RBF 700 odpovídá normě DOT 4 umožňující používání 
kapaliny pro vysoce výkonné silniční automobily a motocykly. 

 
CHARAKTERISTIKA 

 

NORMY FMVSS 116 DOT 4 

Extrémní tepelná odolnost a stabilita: 
Brzdová kapalina MOTUL RBF 700 FACTORY LINE se vyznačuje velmi vysokým suchým bodem varu 
(336 °C / 636,8 °F) a je nadřazená všem běžným brzdovým kapalinám DOT 5.1 (260 °C / 500 °F mini) 
a DOT 4 (230 °C / 446 °F mini), a proto umožňuje účinné brzdění v nejextrémnějších podmínkách. 
Snížením přívodu vzduchu pro chlazení brzd poskytuje lepší aerodynamické vlastnosti. 

 
Účinná za deště: 
Brzdová kapalina MOTUL RBF 700 FACTORY LINE se vyznačuje velmi vysokým mokrým bodem varu 
(205 °C / 401 °F) a je nadřazená běžným brzdovým kapalinám DOT 5.1 na bázi bez obsahu silikonu 
(180 °C / 356 °F mini) a DOT 4 (155 °C / 311 °F mini), a proto umožňuje stále účinné brzdění i za 
mokra. 
Brzdové kapaliny mají tendenci absorbovat vlhkost ze vzduchu, která snižuje bod varu a zvyšuje tak 
riziko tvorby bublinek vodní páry v brzdném systému (Vapor Lock). 
Mokrý bod varu se měří při zvlhčení produktu 3 % vody. 

 
DOPORUČENÍ 

 

Vyhněte se smíchání s brzdovými kapalinami na bázi polyglykolu. Kapalinu není možné míchat se 
silikonovými kapalinami (DOT 5) nebo minerálními kapalinami (LHM). Brzdovou kapalinu uchovávejte v 
originálním neprodyšně uzavřeném obalu, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti. Jde o chemický 
produkt, který při kontaktu s rukama, barvou či lakem působí agresivně. Pokud dojde ke kontaktu s 
pokožkou, důkladně ji opláchněte vodou. 

 
VLASTNOSTI 

 

100% syntetická kapalina, polyglykolová báze 
Barva Jantarová 
Suchý bod varu 336 °C / 636,8 °F 
Mokrý bod varu 205 °C / 401 °F 
Viskozita při -40 °C (-40 °F) 1 580 mm²/s 
Viskozita při 100 °C (212 °F) 2,06 mm²/s 

 
 

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s nejnovějším vývojem 
techniky. Technická specifikace výrobku není definitivní. Pro objednání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky.  
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