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PRISTA® DOT 3/DOT 4 
TЕЧНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛА

Описание и ПриложениеОписание и ПриложениеОписание и ПриложениеОписание и Приложение                                                                                       
PRISTA® DOT-3 и PRISTA® DOT-4 са спирачни течности на основата на полигликолови етери, добавки за защита 

от корозия и окисление и стабилизатори.  Несъвместими със спирачни течности на нефтена основа.  

PRISTA® DOT-3 и PRISTA®DOT-4 са предназначени за хидравлични спирачни системи и съединители на 

пътнотранспортни превозни средства, като леки автомобили, камиони, автобуси и влекачи. Съвместими и 

разработени за спирачни системи, снабдени с каучукови маншони и уплътнения от естествен каучук( NR), или 

стирен- бутадиенов каучук (SBR) или етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM).  

Използваните корозионни инхибитори гарантират защита от корозия на металните повърхности в спирачните 

системи.  

 

ПредимстваПредимстваПредимстваПредимства    

 

− Отлична корозионна защита 

− Съвместими с уплътненията на спирачната 

система 

− Добра окислителна стабилност    
                                                                                

СпецификацииСпецификацииСпецификацииСпецификации                                                                                     

  

ISO 4925    Class 3 & Class 4    

ATE DOT 3 & DOT 4 

SAE J 1703 , 1704 

FMVSS 116 

 

 

Типични Физикохимични СвойстваТипични Физикохимични СвойстваТипични Физикохимични СвойстваТипични Физикохимични Свойства

Показател Метод на изпитване 
Типични стойности 

DOT-3 DOT-4 

Външен вид Визуално Прозрачна, хомогенна 

течност 

Цвят Визуално Светло жълт 

Мирис Органолептично  Характерен  

Плътност при  20°С, g/cm3 EN ISO 3675 1.06 1.066 

Кинематичен визкозитет при , 

-  20°С, mm2/s.  

-  50°С, mm2/s. 

-  100°С, mm2/s. 

EN ISO 3104  

15.30 

5.62 

1.91 

 

15.95 

6.05 

2.20 

Температура на кипене,°С ASTM D 1120 247 260 

Пламна температура, COC,  °С EN ISO 2592  

138 

 

144 

рН ASTM E 70 10.0 8.2 

   Устойчивост на висока температура, °C ISO 4925, s.5.4 max ± 3 , + 0.05 °С за всеки 

градус на температурата на 

кипене над 225°С 
Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на 

производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения. 
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Съвети за безопасност, транспортиране и съхранениеСъвети за безопасност, транспортиране и съхранениеСъвети за безопасност, транспортиране и съхранениеСъвети за безопасност, транспортиране и съхранение    
   Спирачните течности са хигроскопични и лесно поемат влагата от околната среда.  Водата силно намалява 

температурата на кипене и влошата качествата на продуктите. Спазвайте условията за съхранение посочени 

в Информационни лист за безопасност. Продуктът се класифицира като опасен и изисква специално 

етикетиране. Спазвайте изискванията и указанията за употреба и съхранение описани в информационния 

лист.  Информационният лист за безопасност,  информация относно условия и срок на съхранение, и срок на 

годност на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com    

 


