
 

 

 

 

Stabdžių ir sankabos skystis „DOT 4“ 
 

Universalus, sudėtingoms sąlygoms skirtas stabdžių skystis  
Universalus, aukštos virimo temperatūros sintetinis stabdžių skystis, rekomenduojamas 
hidraulinėms stabdžių ir sankabų sistemoms bei stabdžių antiblokavimo sistemoms (ABS), kuriose 
turi būti naudojamas nesilikoninis DOT-3 arba DOT-4 sintetinis skystis. Sukurtas visų tipų stabdžių 
sistemoms. Speciali skysčio formulė užtikrina saugų stabdymą net sudėtingiausiomis sąlygomis. 

 YPATINGOS CHARAKTERISTIKOS 
1. Ypatingas vairuotojo saugumas 

Unikali šio išskirtinės kokybės stabdžių skysčio 
formulė užtikrina aukštą skysčio virimo 
temperatūrą bei atitinkamą apsaugą nuo stabdžių 
gedimo sukelto garų kamščio. Ši formulė pranoksta 
pirmaujančių prekės ženklų stabdžių skysčius. Šis 
skystis išlaiko aukštą virimo temperatūrą net po 
ilgo naudojimo aukštoje temperatūroje bei 
drėgnoje aplinkoje, tokiu būdu užtikrinamas 
skysčio atsparumas suspaudimui (ir vartotojo 
saugumas).   

2. Optimalus stabdymas 
Stabdžiai būtini siekiant užtikrinti važiavimo 
saugumą – prašome laikytis gamintojo nurodytų 
rekomenduojamų skysčio keitimo intervalų, nes 
naudojamo skysčio savybės prastėja. Jei gamintojas 
tokių nurodymų nepateikė, mes rekomenduojame 
keisti stabdžių skystį kas 2 metus. Šis skystis 
pasižymi puikiomis takumo savybėmis net žemoje 
temperatūroje bei užtikrina optimalią stabdymo 
reakciją.   

3. Didelis atsparumas korozijai ir nuosėdų 
susidarymui 

Skystis nesukelia sistemą sudarančių metalų, tokių, 
kaip alavuota geležis, plienas, aliuminis, ketus, 
žalvaris ir varis, korozijos. Be to, skystis pasižymi 
dideliu atsparumu nuosėdų ir sakų susidarymui. 

4. Dėl poveikio tarpinėms  
Šis skystis tinkamas naudoti su tarpinėmis ir 
guminėmis detalėmis, naudojamomis stabdžių 
sistemose. 
 
 

 SPECIFIKACIJOS 
 

Skystis pranoksta šių standartų reikalavimus: 
 

- SAE J1703, J1704 
- FMVSS 116 DOT 3 ir DOT 4 

 
 NAUDOJIMAS 

 
Skystis skirtas visoms japoniškų, europinių, 
amerikietiškų ir korėjietiškų automobilių stabdžių 
sistemoms, kuriose turi būti naudojamas DOT-3 arba 
DOT-4 stabdžių skystis. Nors jį galima maišyti su kitais 
tų pačių specifikacijų skysčiais, tačiau dėl sustiprintų 
charakteristikų „ENEOS“ stabdžių skysčio maišyti su 
kitų gamintojų stabdžių skysčiais nerekomenduojama. 
 

 TAROS DYDŽIAI 
500 ml butelis 
 

 TIPINĖS SAVYBĖS 
Kokybės klasė DOT-4  
Pusiausvyros virimo temperatūra, 0C 
Absorbavusio drėgmę skysčio virimo 
temperatūra, 0C 
Savitasis sunkis (200C), g/cm3 
Kinematinis klampumas 
(-400C), mm2/s 
(1000C), mm2/s 
pH reikšmė 
Išvaizda 

273 
 
173 
1,065 
 
1294 
2,4 
8 
Geltonas 

 
Pastaba: tipinės savybės gali kisti be išankstinio 
įspėjimo (2014 m. rugsėjis) 

Gaminio 
informacija 



 

 

 

 
 

 Atsargaus elgesio su gaminiu taisyklės 
 

 
 
 
 
 

Naudodamiesi šiuo gaminiu, laikykitės žemiau nurodytų atsargaus elgesio taisyklių▼ 
 

  Atlikus bandymus su gyvūnais, kurių metu gyvūnai patyrė ilgalaikį kontaktą 
su naudota variklių alyva, pastebėta odos vėžio tikimybė. Naudodamiesi šia 
alyva, mūvėkite apsaugines pirštines arba imkitės kitų priemonių, 
apsaugančių odą nuo kontakto su alyva. 

ATSARGIAI 
Atsargaus 
elgesio 
taisyklės 

 Iš karšto variklio išleidžiama alyva gali nudeginti. Išleiskite alyvą tik iš 
atvėsusio variklio. 

 Į akis patekusi alyva gali sukelti jų uždegimą. Naudodamiesi šia alyva, 
dėvėkite apsauginius akinius arba imkitės kitų priemonių, apsaugančių akis 
nuo kontakto su alyva. 

 Ant odos patekusi alyva gali sukelti jos uždegimą. Naudodamiesi šia alyva, 
mūvėkite apsaugines pirštines arba imkitės kitų priemonių, apsaugančių odą 
nuo kontakto su alyva. 

 Negerkite šios alyvos (nuryta alyva gali sukelti viduriavimą ir pykinimą). 
 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 Prieš pradėdami naudotis šiuo gaminiu, perskaitykite jo Medžiagos saugos 

duomenų lapą (MSDS). Medžiagos saugos duomenų lapo teiraukitės šio 
gaminio įsigijimo vietoje. 

Pirmosios 
pagalbos 
priemonės 

 Jei skysčio pateko į akis, gerai išplaukite akis švariu vandeniu ir 
pasikonsultuokite su gydytoju. 

 Jei skysčio pateko ant odos, kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu. 
 Nuriję šios alyvos, neskatinkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

Naudotos 
alyvos ir indų 
utilizavimas 

 Nesuspauskite tuščių indų. Suspausti indai gali sprogti. 
 Nevirinkite, nekaitinkite, negręžkite, nepjaustykite indų. Juose likusi alyva 

gali užsidegti, o indai gali sprogti. 
 Utilizuokite naudotą alyvą ir jos tarą, laikydamiesi visų galiojančių teisės aktų 

ir reikalavimų. Jei nesate tikri dėl tinkamų atliekų utilizavimo būdų, 
pirmiausiai pasikonsultuokite su alyvos pardavėju. 

Laikymo 
sąlygos 

Naudotą indą sandariai uždarykite, kad į alyvą nepatektų nešvarumų, drėgmės ir kt. 
Laikykite tamsioje vietoje. Saugokite nuo tiesioginės saulės. 
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