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Brzdové a spojkové kvapaliny 
 

Verzia:  CC2/002  

Valvoline™Brake & Clutch Fluid DOT 5.1  

Pre všetky kotúčové, bubnové a protišmykové brzdové systémy používané v osobných 
automobiloch, nákladných vozidlách a iných vozidlách vyžadujúcich výkonovú úroveň DOT 
5.1. 

 
Vysoko výkonná syntetická brzdová kvapalina na báze glykol-esterov a derivátov esterov boritanu určená pre 
najnáročnejšie jazdné podmienky. 
 
 
Schválené/Výkonové stupne 

 

SAE J.1704 

FMVSS 116  

ISO 4925  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Špecifický výkon 
Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 je vhodná pre všetky 
diskové a bubnové brzdové systémy používané v 
osobných automobiloch, nákladných vozidlách a iných 
vozidlách, ktoré vyžadujú výkonovú úroveň DOT 5.1. 
 
Vhodná tiež pre vozidlá so systémami ABS a ASR. 
Produkt je bezpečný pre všetky materiály používané v 
brzdovom systéme.  
 
Vynikajúci výkon v najnáročnejších podmienkach ako 
je rallye preteky, jazda v horských oblastiach, jazda 
stop-and-go atď. 

 
Aplikácia 
Kvapalina Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 je 
špeciálne vyvinutá pre hydraulické brzdové systémy 
automobilov, nákladných vozidiel a vozidiel 
prevádzkovaných za najnepriaznivejších podmienok, 
ako je rally a preteky, jazda v horských oblastiach, 
stop-and-go jazdy atď.  
 
Vhodné pre vozidlá s anti-blokovacím zariadením 
ABS a ASR s protišmykovým systémom. 
 
 
Používajte iba v koncentrovanej forme z 
neotvoreného alebo dobre uzatvoreného obalu. 
Obal vždy uzavrite ihneď po použití, pretože 
kvapalina absorbuje vlhkosť z atmosféry, čo značne 
znižuje životnosť výrobku. Nikdy nepoužívajte 
vymenenú brzdovú kvapalinu. Brzdová kvapalina 
môže mať vplyv na lak vozidla, takže okamžite 
jemne odstráňte rozliatie z kontaminovaného 
povrchu. 
 
 
 
 
Absorbcia vody 
Hygroskopické vlastnosti kvapaliny Brake & Clutch 
Fluid DOT 5.1 umožňujú absorpciu kondenzovanej 
vody, ktorá pomaly znižuje bod varu. Odporúča sa, 
aby bola vykonaná výmena produktu každé 2 roky. 
 
Vynikajúce viskozitno-teplotné vlastnosti 
Produkt má špičkové viskozitno-teplotné vlastnosti v 
širokom rozmedzí veľmi vysokých a nízkych teplôt. 
Dlhodobá viskozitná stabilita.  
 
Brake & Clutch Fluid DOT 4 má vysoký (265 ° C) 
bod varu.  
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1 

Farba Jasne žltá 

Vzhľad Číra kvapalina 

Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC. 2,2 

Merná hustota pri 20 ºC 
ASTM D-4052 

1.06-1.08 

Bod varu (bez vody), °C. 270 

Bod vzplanutia, PMCC, ºC. 
ASTM D-92 

129 

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 
 

 
Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Autor: 
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