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Q8 Brake Fluid DOT 4 LV 
Dầu phanh DOT 4 LV cho hệ thống phanh và ly hợp thủy lực 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Brake Fluid DOT 4 LV là loại chất lỏng đặc biệt cho hệ thống phanh và ly hợp thủy 
lực. Sản phẩm có điểm nhiệt độ sôi cao và khóa chống hơi dẫn đến tăng độ an toàn cho 
xe. Q8 Brake Fluid DOT 4 LV bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn, có độ bôi trơn cực 
cao và giảm ma sát. Nó cung cấp các phản ứng phanh nhanh trong ABS, EPS và có thể 
trộn với các chất lỏng phanh không dầu khác. 
 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Brake Fluid DOT 4 LV được sử dụng cho hệ thống phanh và ly hợp thủy lực trong 

xe khách, xe nâng hàng hóa, xe tải và xe buýt. Nó cũng phù hợp cho các thiết bị xây 
dựng được cung cấp với các miếng đệm bằng cao su tự nhiên hoặc tổng hợp. 
 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  
§ FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4 
§ JIS K 2233 Class 6 
§ SAE J 1703/ J 1704 
§ Ford M6C65-A2  
§ ISO 4925 Class 6  
§ VAG VW 501.14 

 

 
 
Lợi ích sản phẩm 

• An toàn vượt trội của xe do điểm sôi rất cao/áp suất hơi thấp cung cấp các đặc tính khóa 
chống hơi  

• Chất bôi trơn vượt trội hạn chế sự mài mòn 
• Phản ứng phanh nhanh tuyệt vời ở cả nhiệt độ cao và thấp  
• Đặc tính chất lỏng ổn định nổi bật 
• Hệ thống chống ăn mòn kim loại nổi bật 

 
 
 


