
 

 

SPORT BRAKE FLUID DOT 4 

 

 

HELSYNTETISK RACING BROMSVÄTSKA 

ARDECA SPORT BRAKE FLUID DOT 4 rekommenderas för alla hydrauliska 

bromsar och kopllingsställdon som kräver syntetisk vätska utan silikon. Den är 

speciellt utvecklad för att motstå extrema temperaturer från racing carbon 

och keramiska bromssystem som tillåter minimering av luftingången för 

bromskylning. Kan även användas med konventionella stålrotorer och 

kopplingsystem. Ardeca Sport Brake Fluid DOT 4 vida överträffar kraven för 

DOT 3-, DOT 4- och DOT 5.1 (förutom för DOT 5.1 viskositet vid -40°C). 

 

  ANVÄNDNING 

• Undvik att blanda med polyglykolbaserad bromsvätska. 

• Blanda inte med silikon (DOT 5 silikonbas) eller mineralvätskor (LHM). 

• Förvara bromsvätskan i sin ursprungliga behållare, tätt stängd för att förhindra fuktabsorption. 

• Aggressiv kemisk produkt vid kontakt med händer, färg eller lack. 

• Vid hudkontakt, skölj noggrant med vatten. 

 

 PRESTANDA NIVÅ 

• US FMVSS 116 DOT 4 

• SAE J1703 & J1704 

• ISO 4925 



 

 EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

ARDECA SPORT BRAKE FLUID DOT 4 har en mycket hög torr kokpunkt 312 °C och våt kokpunkt på 204 °C , 

som vida överträffar kraven för DOT 4 och DOT 5.1 och speciellt utvecklad för motorsport där höga krav 

ställs på bromsystemet att tåla extrema temperaturer, vilket gör den mycket lämplig för racingbilar 

utrustade med carbon & keramiska bromssystem. 

 

TYPISKA EGENSKAPER 

 Enheter Genomsnitts Värde 

Viskositet 100 °C mm²/s 2.59 

Torr Kokpunkt (reflux) °C 312 

Våt kokpunkt (reflux) °C 204 

pH – 50% i etanollösning °C 7.15 

Viskositet -40 °C mm²/s 1698 

Densitet vid 20 °C Kg/L 1.078 

 

 FÖRPACKNINGAR 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende 

på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i 

vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och 

använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. 

Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. 

Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa 

rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra 

standardvillkor för försäljning. 
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Tel. 076 195 45 63, E-post: info@josema.se 


