
DOT 4 נוזל בלמים
נוזל למערכות בלמים

תיאור מוצר
     . הינם נוזלים איכותיים ובטיחותיים למערכות בלמים ברכבDOT 4נוזל בלמים  -  וDOT 3דור נוזלי בלמים  

     ומיוצרים לעמוד בכל המפרטים הבינלאומיים  ( GLYCOL ETHER )הנוזלים מבוססים על גליקול אתר 
   47. המוצרים מתאימים ומאושרים לתקן ישראלי  מס     .לנושא נוזלי בלמים

     DEPARTMENT OF TRANSPORTAION- מחלקת התחבורה:  היא DOTמשמעות המושג 
     .המוצרים  עוברים נוהלי בדיקה ובקרה קפדניים על ידי מכון התקנים הישראלי

.הנוזלים  שומרים על חלקי המתכת במערכת בפני חלודה וקורוזיה ומשמרים את מצב חלקי הגומי כנדרש
שימושים אופייניים

)וגם למערכות בלימה מסוג תוף  (DISC)בלמים מסוג דיסק ,  מתאים לשימוש במערכות בלמים ברכבDOT 4דור נוזל בלמים 
DRUM ) . נוזלים אלה משמשים גם במערכות מצמד (CLUTCH .)  נוזל בלמיםDOT 4 נקודת רתיחה גבוהה מזו של DOT 3 , ולכן

.DOT 3יכול להוות תחליף ל 
המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

FMVSS NO. 116- DOT 4
SAE J170
ISO 4925

47עונה לתקן ישראלי מספר 

הוראות אחסון
.בתוך מבנה או מתחת לסככה, אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל

.וכן על התוויות במצב קריא , שמור על האריזות סגורות היטב
.מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע 

.תנורי חימום או סיכוני אש, אין לאחסן בקרבה לאדים
.יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

(FIFO)מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון 

תכונות אופייניות

:יתרונות המוצר
.בעל התכונות הנדרשות לתפעול תקין של מערכת הבלמים לאורך זמן

עונה לדרישות התקן הישראלי
חיי מדף

 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר24

ערךמבחןיחידת מידהתכונה

Kg/ltASTM D12981.035צ" מ15משקל סגולי ב 

CstASTM D4451.6צ" מ100צמיגות ב 

CFMVSS 116264°נקודת רתיחה

CFMVSS 116176°מינימום- נקודת רתיחה רטובה

PH8.1ערך הגבה 

W%0.14תכולת מים מקסימלית
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אריזות
ק" סמ300המוצר זמין בבקבוק 

הערות
דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך, עדכני ומדויק , למיטב ידיעתנו, המידע בעלון זה הוא

.ההדפסה

אחרת מומלץ להשכיב את החביות, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף
.9- ו3במצב שהפקקים בשעה 

בטיחות
מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות, בהתבסס על המידע העדכני הקיים

.(SDS)מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר 
://https: או באתר האינטרנט בכתובת , גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות 

www.doralon.co.il/oil-catalogue
.יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה , בתום השימוש
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