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 1982 מספר המוצר

 PAZBO ESP DOT 4נוזל בלמים 
 נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
מעל לנדרש בתקנים לגבי נוזל , ל בעל נקודת רתיחה גבוה הינו נוזESP DOT 4 PLUSנוזל בלמים פזבו 

תכונה זו מונעת רתיחה של נוזל הבלמים אשר עשויה לגרום לאפשרות לאובדן בלמים בנסיעה . בלמים מסוגו
 .במורד או בלימה במהירות גבוהה

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

 וכן במערכות ESP מיועד לרכבים המצוידים במערכת בקרת יציבות ESP DOT 4 PLUSנוזל בלמים פזבו 
 נוזל הבלמים מאפשר למערכת היציבות לפעול בטווח DOT 4 PLUS .בלמים היכן שנדרש מפרט של 

 .טמפרטורה רחב
 . במערכות בהן נדרש שמן מינרליESP DOT 4 PLUSן להשתמש בנוזל הבלמים פזבו אי: הערה

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 )בטבלה אישורים הרשומים /תקנים/המוצר מתאים למפרטים( אישורים/מפרטים

 
 מפרט  תקן 

 DOT   DOT 3 4 י אתקן אמריק
 47  י"ת

116FMVSS NO. Chapter V, 571.116 
ISO 4925 CLASS 3,4,6 

SAE 1704 J  J 1703 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 נתון  תכונה 
 OC MIN 260נקודת רתיחה יבשה 

 OC MIN 165נקודת רתיחה רטובה 
 C400  MAX cst  750 -צמיגות ב

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 וצריתרונות מ

 .בעל נקודת רתיחה גבוהה במיוחד 
 .מתאים לטווח רחב של תקנים 
 .ESP-מיוחד למערכות בלמים המצוידות ב 
  .DOT 4 PLUSמתאים למערכות בלמים היכן שנדרש  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ואיכות הסביבהבטיחות

 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (דף בטיחות המוצרהעזר ב 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . י המשרד להגנת הסביבה" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
 ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר"אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


