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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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Bromsvätska

Omicron 697  Dot 5.1 ”ABS SX”

Omicron 697 DOT 5.1 ABS SX  rekommen-
deras i ABS-och ASR bromssystem. Den har  
låga viskositet värden jämfört med DOT 3 
och DOT 4 vilket är mycket viktiga egenska-
per i dessa system.

Omicron 697 DOT 5,1 ABS SX har en hög våt 
kokpunkt, så att det förhindras att ånga bildas 
vid hårda upprepade inbromsningar.

För säkerhets specifikationer, kontrollera och 
byt bromsvätska enligt instruktionerna för 
Original Equipment Manufacturer (OEM).

Omicron 697 DOT 5,1 ABS SX är blandbart 
med andra syntetiska bromsvätskor som 
uppfyller normerna för FMVSS 116 DOT 3 
och DOT 4.

Omicron 697 DOT 5,1 ABS SX angriper inte 
tätning koppar, slangar broms eller tätnings-
ringar

SAE J 1704
ISO 4925
FMVSS-116 DOT 3, DOT 4 and DOT 5.1

Attention:
Bromsvätska löser bland annat bil färger.
Om spillt, skölja av med vatten omedelbart.
Förvaras i slutna förpackningar vilket före-
bygger föroreningar med t.ex. vatten

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity -40°C
pH
Dry boilling point
Wet boilling point

kg/l
mm2/s
mm2/s

°C
°C

Typiska egenskaper   Dot 5.1 

Description

1,07
2,2
803
8
>265
182


