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BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3 
Brake Fluid DOT 3 

POPIS Syntetická brzdová kapalina specifikace DOT 3 na bázi glykoletherů a polyalky-
lenglykolů. Obsahuje inhibitory, které zabraňují korozi kovových součástek brzd 
a snižují oxidaci při zvýšených teplotách. Kapalina se vyznačuje vysokými hodno-
tami mokrého a suchého bodu varu, které zaručují i při pohlcení jistého obsahu 
vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. 

VLASTNOSTI - extrémně vysoký mokrý a suchý bod varu 
- mísitelná a kompatibilní s kvalitativně rovnocennými jakostními syntetickými brz-

dovými kapalinami 
 - výborný mazací účinek 
 - nejvyšší teplotní stabilita 
 - výtečná snášenlivost s elastomery 

- vynikající chování při nízkých teplotách 
- dobré viskózní a tepelné vlastnosti 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ FMVSS 116 DOT 3 ● ISO 4925 Class 3 ● SAE J 1703 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : žlutá 
Suchý bod varu ERBP : > 210 °C ISO 4925.6.1 

 Mokrý bod varu ERBP : > 140 °C ISO 4925.6.1 
 Kinematická viskozita při -40 °C : ≤ 1500 mm2/s ISO 4925.6.2 
 Kinematická viskozita při +100 °C : ≥ 1,5 mm2/s ISO 4925.6.2 

Hodnota pH : 7 – 11,5  ISO 4925.6.3 
 Teplotní stabilita (ERBP-změna) : ≤ 3 °C ISO 4925.6.4 
 Chemická stabilita (ERBP-změna) : ≤ 3 °C ISO 4925.6.6 

Trvanlivost v originálním uzavřeném 
 obalu : 24 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Brzdová kapalina DOT 3 se výborně hodí pro použití ve všech kotoučových a bub-
nových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vo-
zidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina. Brzdová kapalina 
DOT 3 se výborně hodí také pro použití v brzdových systémech vybavených ABS. 

 Poznámka: Dodržet specifikaci brzdové kapaliny předepsanou výrobcem vozu! 

ZPŮSOB POUŽITÍ Brzdovou kapalinu DOT 3 je možno použít ve všech běžných odvzdušňovaných 
brzdových zařízeních. Kapalina je mísitelná a kompatibilní s jakostními syntetic-
kými brzdovými kapalinami. Optimální životnost kapaliny je zaručena pouze při 
jejím nesmíšeném použití. Je doporučeno lhůty výměny brzdové kapaliny dodržet 
podle provozních předpisů výrobců jednotlivých vozidel! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 250 ml plastová lahev Obj. č. 3090 GB-ARAB 
 500 ml plastová lahev  Obj. č. 3089 GB-E 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


