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Brzdové kapaliny, tuk, hydraulické kapaliny a čističe brzd
Upozornění pro předpisové používání těchto produktů.

Popis produktu Specifikace Barva víka Objednací číslo Velikost balení

Brzdové kapaliny
DOT3 Červená

PFB350 500 ml
PFB301 1 l
PFB305 5 l

DOT4

Modrá

PFB450 500 ml
PFB401 1 l
PFB405 5 l
PFB420 20 l

PFB420DR 20 l

DOT4 ESP
PFB440 1 l
PFB445 5 l

PFB620DR 20 l

DOT5.1

Žlutá

PFB550 500 ml
PFB551 1 l
PFB505 5 l
PFB520 20 l

DOT5.1 ESP

PFB750 500 ml
PFB701 1 l
PFB705 5 l

PFB720DR 20 l
Grand Prix 600

černá
PFB601 1 l

DOT5 (jen pro motocykly) PFB125 250 ml
Tuk

PFG110 25 g

Hydraulické kapaliny Minerální olej 
LHM Plus Zelená

PFM201 1 l
PFM205 5 l

Hydraulický olej 
SSF

(syntetický)
Oranžová PFS801 1 l

Čističe brzd

PFC105

PFC105E
500 ml

Nové! Jen pro motocykly!
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Brzdové kapaliny
DOT3: Převážně pro vozidla s bubnovými brzdami vpředu a vzadu, jakož i se hydraulickými systémy 
spojky. Používá se ale ojediněle i u novějších modelů.

DOT4: Doporučeno pro vozidla s kotoučovými brzdami vpředu a s bubnovými brzdami vzadu, vozidla 
s kotoučovými brzdami vpředu i vzadu - vhodné pro vozidla s ABS.

DOT4ESP: pro vozidla s ESP a ABS.

DOT4GP: Vysokovýkonná brzdová kapalina speciálně pro závodní vozidla.

DOT5: Brzdová kapalina na silikonové bázi pouze pro speciální motocykly, jejichž brzdový systém 
předepisuje brzdovou kapalinu DOT5.

DOT5.1: Pro těžká vysokovýkonná vozidla, včetně vozidel s ABS. Speciální značka pro zvláště 
vysokou bezpečnost.

DOT5.1ESP: Pro těžká vysokovýkonná vozidla, včetně vozidel se systémem ABS/ESP. Vyvinuto 
speciálně pro požadavky systémů ABS/ESP. Vylepšená viskozita při -40 C, pro vyšší bezpečnost při 
extrémním chladu.

Tuk
Tuk na brzdové válce od TRW je vhodný pro práce na brzdách: S dobrou přilnavostí a silnou 
odpudivostí vody, poskytuje perfektní ochranu před opotřebením a korozi. 
Tuk na brzdové válce se používá v následujících oblastech: 

•  na mnoha mechanických součástech, například na seřizovacích zařízeních
•  pryžová těsnění, která přichází do styku s brzdovou kapalinou DOT3, DOT4, a DOT5.1
•  na vodicích pouzdrech a čepech (v závislosti na brzdovém systému)
•  na hlavních spojkových a pracovních spojkových válcích

Hydraulické kapaliny
LHM Plus: Tento minerální olej pro hydraulické systémy se používá například v modelech Citroën 
s centrální hydraulikou (brzdy, řízení a pérování). 

K vyloučení záměny má LHM Plus zelenou barvu!

SSF: Tento syntetický hydraulický olej se používá v řídicím systému a v systému pérování u Citroënu C5 
a v dalších systémech servořízení, provozovaných s oranžovou syntetickou kapalinou.

Čističe brzd
Pro rychlý, bezpečný a snadný servis brzd je správnou volbou čistič brzd od výrobce TRW. Čistič 
brzd TRW je důležitým pomocníkem při práci v oblasti brzd a přesvědčuje snadnou aplikací a rychlým 
odpařováním. Je bezfreonový a neškodný pro pryžové díly.

!

i Aktuální bezpečnostní listy najdete na www.trwaftermarket.com
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