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Remvloeistoffen, vet, hydraulische vloeistoffen en remmenreiniger
Aanwijzingen voor het correcte gebruik van deze producten

Productbeschrijving Specificatie Kleur van het deksel Bestelnummer Inhoud

Remvloeistoffen
DOT3 Rood

PFB350 500 ml
PFB301 1 l
PFB305 5 l

DOT4

Blauw

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

Geel

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

Zwart
PFB601 1 l

DOT5  
(alleen voor motorfiets)

PFB125 250 ml

Vet
PFG110 25 g

Hydraulische vloeistoffen Minerale olie 
LHM Plus Groen

PFM201 1 l
PFM205 5 l

Hydraulische 
olie SSF

(synthetisch)
Oranje PFS801 1 l

Remmenreiniger

PFC105

PFC105E
500 ml

Nieuw! Alleen voor de 
motorfiets!
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Remvloeistoffen
DOT3: voornamelijk voor voertuigen met trommelremmen voor en achter, alsmede met hydraulische 
koppelingssystemen. Wordt af en toe echter ook in nieuwere modellen toegepast.

DOT4: aanbevolen voor voertuigen met schijfremmen voor en trommelremmen achter, voertuigen met 
schijfremmen voor en achter - geschikt voor voertuigen met ABS.

DOT4ESP: voor voertuigen met ESP en ABS.

DOT4GP: high performance remvloeistof speciaal voor racetoepassingen.

DOT5: remvloeistof op basis van silicone alleen voor speciale motorfietsen waarvan het remsysteem 
een DOT5-remvloeistof voorschrijft.

DOT5.1: voor zware high performance voertuigen, inclusief die met ABS. Speciale formule voor de 
extra dosis veiligheid.

DOT5.1ESP: voor zware high performance voertuigen, inclusief die met ABS/ESP-systeem. Speciaal 
ontwikkeld voor de eisen van ABS/ESP-systemen. Verbeterde viscositeit bij -40 ˚C, voor meer 
veiligheid bij extreme kou.

Vet
Het remmenvet van TRW is geschikt voor vele werkzaamheden aan de rem: met goede hecht- en 
waterafstotende eigenschappen biedt deze perfecte bescherming tegen slijtage en roest. 
Gebruikt wordt het remmenvet voor de volgende toepassingen: 

•  op veel mechanische componenten, bijv. stelinrichtingen
•  rubberen pakkingen die met remvloeistof DOT3, DOT4 en DOT5.1 in contact komen
•  op geleidebussen en pasbouten (afhankelijk van het remsysteem)
•  op hoofd- en hulpcilinders van de koppeling

Hydraulische vloeistoffen
LHM Plus: deze minerale olie voor hydraulische systemen wordt bijvoorbeeld ingezet in Citroën-
modellen met centrale hydrauliek (rem, stuurinrichting en vering). 

Om verwisselingen uit te sluiten heeft LHM Plus een groene kleur!

SSF: deze synthetische hydraulische olie wordt gebruikt in het stuur- en veringssysteem van de 
Citroën C5 en in andere stuurbekrachtigingssystemen die met een oranje gekleurde synthetische 
vloeistof werken.

Remmenreiniger
Voor een snelle, veilige en eenvoudige remmenservice is remmenreiniger van TRW de juiste keuze. 
De TRW remmenreiniger is een belangrijk hulpmiddel bij werkzaamheden rondom de remmen 
en overtuigt door zijn eenvoud in het gebruik en het snelle vervliegen. Hij is vrij van FCKW en 
onschadelijk voor rubberen componenten.

!

i Voor de actuele veiligheidsinformatiebladen verwijzen we naar www.trwaftermarket.com
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