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HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 4 
LICHID DE FRÂNĂ 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 4 este un lichid de frână complet sintetic, de calitate deosebită, 
special aditivat care poate fi folosit la toate autovehicolele carora li se recomandă acest tip 
de lichid de frână sau calitativ inferior. Ideal pentru utilizare la autovehicole echipate cu 
ultima generaţie de sisteme de frânare. 
 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele SAE J 1704 si DOT 4; 
- satisface exigenţele FMVSS 116 si CMVSS 116; 
- conţine aditivi care reduc oxidarea şi coroziunea sistemului de frânare; 
- conţine aditivi care preîntâmpină supraîncălzirea şi creşterea excesivă a fluiditaţii şi 
  compresibilitaţii lichidului de frână; 
- Hexol Lichid de Frână DOT 4 este special formulat pentru sisteme moderne de frânare la  
  orice temperatură de lucru. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- toate autovehiculele care utilizează şi cărora li se recomandă un asemenea tip de lichid de 
  frână; 
- se va evita contaminarea produsului cu orice tip de substanţă sau apă; 
- compatibil cu orice alt tip de lichid de frână care are aceeaşi specificaţie sau una inferioară; 
- respectaţi întotdeauna recomandarile constructorului de autovehicule, atunci când  
  completaţi sau schimbaţi lichidul de frână. 
 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Punct de fierbere la reflux în echilibru [°C]  256 
Punct de fierbere la umed în echilibru [°C]  162 
Stabilitate la temperaturi înalte [°C]  260 
Aspect  fluid limpede 
Vâscozitate la 100°C [cSt]  2,2 
Densitatea la 20°C[ kg/m³] max.  1.060 
pH  8,7 
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


