
 

Thông Tin Sản Phẩm 
 

Hơn 120 năm hoạt động, là 1 trong 10 Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới 
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Q8 Brake Fluid DOT 4+ / Dầu Phanh Q8 DOT 4+ 
 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Brake Fluid DOT 4+ là một chất lỏng thủy lực đặc biệt cho hệ thống phanh và ly 
hợp 

• Sản phẩm có điểm sôi cao - thấp nhất 260 ° C – cao hơn và vượt quá yêu cầu đối với 
dầu phanh DOT 4 (DOT 4 có điểm sôi 230 ° C) 

• Q8 Brake Fluid DOT 4+ mang lại khả năng bôi trơn vượt trội, bảo vệ cực tốt chống ăn 
mòn và có thể trộn với dầu phanh DOT 3 và DOT 5.1 

• Sản phẩm làm giảm ma sát và cung cấp màng bảo vệ đặc biệt vượt trội 
 
 
 
Ứng dụng sản phẩm 

• Q8 Brake Fluid DOT 4+ được sử dụng trong các hệ thống phanh thuỷ lực và ly hợp 
trong xe khách, xe chở hàng hóa, xe tải, xe buýt và xe máy 

• Sản phẩm cũng cũng phù hợp cho thiết bị xây dựng được cung cấp với các miếng đệm 
bằng cao su tự nhiên hoặc tổng hợp. 

 
 
 
Tính năng sản phẩm & OEM phê duyệt 
§ FMVSS 116 DOT 3 
§ FMVSS 116 DOT 4 
§ SAE J 1703 & 1704 
 
 
 
Lợi ích sản phẩm 

• Sản phẩm chất lượng và an toàn vượt trội do điểm sôi rất cao / áp suất hơi thấp cung 
cấp các đặc tính khóa chống hơi nổi trội 

• Chất bôi trơn vượt trội gây ra sự hạn chế mảng bám 
• Phản ứng phanh nhanh tuyệt vời ở nhiệt độ cao và thấp khắc nghiệt 
• Đặc tính chất lỏng ổn định nổi trội 
• Đặc tính chống ăn mòn kim loại nổi bật 


