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ВИКОРИСТАННЯ 

Racing Brake Fluid 700 
Factory Line 
100% Синтетична спортивна гальмівна рідина – DOT 4 
Дуже висока температура кипіння: 336°C / 636.8°F. 

 
Для гідравлічних гальмівних систем і зчеплення 

 

Motul (Racing Brake Fluid) RBF 700 – це високоефективна гальмівна рідина, розроблена 
спеціально для забезпечення високої чутливості гальм та максимальної гальмівної сили  за 
екстремальних температур, які присутні при експлуатації карбонових чи керамічних гальм.  
Дозволяє зменшити вентиляційні отвори гальм, завдяки зменшенню необхідної кількості повітря 
для охолодження гальм, що покращує аеродинамічні характеристики. 
Може використовуватись зі звичайними сталевими дисками. 
Може використовуватись для актуаторів системи зчеплення. 
RBF 700 відповідає стандарту DOT 4, що дозволяє використовувати її в системах автомобілів 
великої потужності 

 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 

СТАНДАРТИ FMVSS 116 DOT 4 

Виняткова термічна стійкість та стабільність: 
MOTUL RBF 700 FACTORY LINE – гальмівна рідина з надзвичайно високою температурою 
кипіння без вмісту води (336°C / 636.8°F), що значно перевищує вимоги для стандартних 
гальмівних рідин DOT 5.1 (260°C / 500°F) та DOT 4 (230°C / 446°F), а відповідно забезпечує 
ефективне гальмування навіть в самих екстремальних умовах.  
Забезпечує покращення аеродинамічних характеристик, завдяки зменшенню необхідної кількості 
вхідного повітря для охолодження гальм. 

Ефективна в дощову погоду: 
MOTUL RBF 700 FACTORY LINE володіє високою температурою кипіння з наявністю вологи 
(205°C / 401°F) що значно перевищує вимоги для стандартних гальмівних рідин DOT 5.1 
безсиліконова основа (180°C / 356°F) та DOT 4 (155°C / 311°F), що гарантує ефективне 
гальмування навіть за умов високої вологості.  
Гальмівні рідини, як правило, поглинають вологу з повітря, що значно знижує температуру 
кипіння і підвищує ризик утворення парового затору в системі. 
Показник температури кипіння із вмістом вологи, визначається при вмісті 3% води. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Уникайте змішування з гальмівними рідинами на полігліколевій основі. 
Не змішуйте з силіконовими (DOT 5 силіконова основа) чи мінеральними (LHM) гальмівними 
рідинами. 
Зберігати гальмівну рідину слід в щільно закритій оригінальній ємності, для 
уникнення натягування вологи. Продукт хімічно агресивний до шкіри рук, фарьи і 
лаків.  
При потраплянні на шкіру, ретельно промити водою. 

 
 
 
 

http://www.motul.com/


Ми залишаємо за собою право модифікувати загальні характеристики продукту для забезпечення наших споживачів 
найсучаснішими технічними розробками. Кінцеві характеристики продукту дійсні тільки на момент замовлення, що 
підпорядковується загальним правилам продажу та гарантії. – Вироблено в Франції 

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel: 33 1 48 11 70 00 – Fax: 33 1 48 33 28 79. Web Site: www.motul.com 01/19 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 
100% синтетична рідина, на 
полігліколевій основі 
Колір Бурштиновий 
Точка кипіння без вмісту вологи 336 °C / 636.8 °F 
Точка кипіння з вмістом вологи 205 °C / 401 °F 
В’язкість при -40 °C (-40 °F) 1580 мм²/с 
В’язкість при 100 °C (212 °F) 2.06 мм²/с 
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