Mobil Brake Fluid DOT 4
®

Descrição do Produto

Mobil® Brake Fluid DOT 4 é um fluido para sistemas hidráulicos de freios automotivos formulado com bases sintéticas (ésteres
de glicol e ésteres boratados) e aditivos antioxidantes e inibidores de corrosão. Foi desenvolvido para operar em temperatura de
até -50oC. Mobil® Brake Fluid DOT 4 tem como principais propriedades alto ponto de ebulição úmido, excelente compatibilidade
com as borrachas dos sistemas hidráulicos de freios automotivos e elevada resistência à oxidação.
Sua formulação avançada permite excepcional desempenho e segurança nas frenagens e proteção de cilindros, pistões e
linhas de tubulações dos sistemas de freios. É aprovado pela Mercedes-Benz do Brasil. Atende às especificação ABNT NBR
9292 e SAE J 1703. Mobil® Brake Fluid DOT 4 é recomendado para utilização em sistemas hidráulicos de freio a disco e a
tambor de automóveis, caminhões, ônibus, tratores e motocicletas quando o fabricante do equipamento indica um fluido com
as suas especificações e aprovações.

Especificações e Aprovações
Aprovado

MB DBL 7760.30 (DOT 4)

Atende ou Supera
FMVSS 116 DOT 4
SAE J1703

Características Típicas
Mobil® Brake Fluid DOT 4
Viscosidade
cSt @ -40°C

FMVSS 116

1134

cSt @ 100°C, min.

ASTM D 445

1,5

ASTM D 1120

250

Visual

Azul

Ponto de Ebulição (°C), min.
Cor
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Saúde e Segurança
Com base na informação disponível, não é esperado este produto causar efeitos adversos à saúde quando utilizado nas
aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto
Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela Internet. Elas serão
fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas
aplicações para as quais ele foi desenvolvido. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

® As marcas Mobil e Delvac e o desenho do cavalo alado constantes nesta peça são marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias. A Cosan Lubrificantes e
Especialidades S.A. é a distribuidora autorizada pela Exxon Mobil Corporation para o desenvolvimento da atividade de distribuição de produtos Mobil no Brasil, sendo sua a responsabilidade
pelo exercício local dessa atividade.
Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site www.cosan.com.br/mobil. Devido à contínua pesquisa
e desenvolvimento de produtos, as informações contidas aqui estão sujeitas a mudanças sem notificação. As Características Típicas podem variar ligeiramente.
© Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
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