BLOCK FLUID RUBAN BLEU
Спирачна течност на основата на полигликолови етери.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Отговаря на изискванията на следните спецификации:
ISO 4925
SAE J 1703 / J 1704
FMVSS 116 - DOT 4
ПРЕДИМСТВА
BLOCK FLUID RUBAN BLEU е течност, специално разработена за спирачни системи.
Притежава много висока стабилност, ниска температура на замръзване и е напълно
неутрална спрямо каучуковите маншони и уплътненията използвани в спирачните системи.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Смесва се безпроблемно със спирачни течности, отговарящи на горепосочените стандарти.
BLOCK FLUID RUBAN BLEU може да се смеси безпроблемно с други спирачни течности на
основата на полигликолови етери и е съвместима с металите и еластомерите
(уплътненията) в спирачните системи.
BLOCK FLUID RUBAN BLEU е хигроскопична и абсорбира влагата от въздуха, като по този
начин намалява точката си на кипене.
Препоръчително е да следвате указанията за употреба на продуктите, за да подобрите
съхранението им.
IGOL Ви съветва да проверявате състоянието на спирачната течност веднъж годишно.
ТИПИЧНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Показател
Плътност при 20°С
Кинематичен вискозитет при 100°C
Кинематичен вискозитет при -40°C
Точка на кипене
Точка на кипене след абсорбция на
влага по FMVSS 116

Метод за
изпитване
NF T 60-101
ASTM D445
ASTM D2602
-

Мерна
единица
kg/m3
2
mm /s
mm2/s
˚C
˚C

Типични стойности
1060
2.0
1000
265
165

Характеристиките са дадени само за информация и са в съответствие с нашите настоящи производствени стандарти.
IGOL си запазва правото да ги променя, за да предаде на клиентите си техническото развитие. Преди да използвате
този продукт, трябва да се консултирате с инструкциите за употреба и въздействието върху околната среда, посочени
в техническите и информационните листове за безопасност. Информацията, посочена по-горе, се основава на
настоящото състояние на нашите познания за въпросния продукт. Потребителят на продукта трябва да вземе всички
подходящи предпазни мерки, свързани с употребата му. При никакви обстоятелства IGOL не носи отговорност за щети,
причинени от неправилна употреба.
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