
 
 
©TRW Automotive Neuwied  

XZI103

1/2TRW Automotive Portugal • Lda. Centro Empresarial de Talaíde • Estrada Octávio Pato - Talaíde • 2785-723 S. Domingos de Rana • Portugal 
Tel +351 214 228 300 • Fax +351 214 228 399 • www.trwaftermarket.com

Informação de produto

Óleos de travões, massa lubrificante, óleos hidráulicos e líquido de limpeza de travões
Informação relativa à utilização correcta destes produtos.

Descrição do produto Especificação Cor da tampa Referência Tamanho da 
embalagem

Óleos de travões
DOT3 Vermelho

PFB350 500 ml
PFB301 1 l
PFB305 5 l

DOT4

Azul

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

Amarelo

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

Preto
PFB601 1 l

DOT5  
(apenas para motociclos)

PFB125 250 ml

Massa lubrificante
PFG110 25 g

Óleos hidráulicos Óleo mineral 
LHM Plus Verde

PFM201 1 l
PFM205 5 l

Óleo hidráulico 
SSF

(sintético)
Cor de laranja PFS801 1 l

Líquido de limpeza de travões

PFC105 500 ml

Novo! Apenas para 
motociclos!
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Óleos de travões
DOT3: principalmente para veículos equipados com travões de tambor, à frente e atrás, e com 
sistema de embraiagem hidráulico. Ocasionalmente, também é utilizado em modelos mais recentes.
 

DOT4: recomendado para veículos com travões de disco à frente e travões de tambor atrás, 
para veículos com travões de disco à frente e atrás - adequado para veículos com ABS.

DOT4ESP: para veículos com ESP e ABS.

DOT4GP: óleo de travões de elevado desempenho, especialmente desenvolvido para aplicações de 
competição.

DOT5: óleo de travões à base de silicone apenas para veículos especiais, nos quais é obrigatório o 
uso de óleo de travões DOT5.

DOT5.1: para veículos mais pesados e de elevado desempenho, incluindo os modelos equipados 
com ABS. Fórmula especial para um nível de segurança adicional.

DOT5.1ESP: para veículos mais pesados e de elevado desempenho, incluindo os modelos equipados 
com ABS/ESP. Especialmente desenvolvido para suprir as necessidades dos sistemas ABS/ESP. 
Viscosidade melhorada a -40 ˚C, para mais segurança a temperaturas muito baixas.

Massa lubrificante
A massa lubrificante para travões da TRW é ideal para uma grande variedade de trabalhos nos 
travões: com boas características de aderência e altamente hidrófuga, oferece a proteção perfeita 
contra desgaste e corrosão. 
A massa lubrificante para travões é utilizada nas seguintes áreas: 

•  Numa grande variedade de componentes mecânicos, por exemplo, dispositivos de afinação
•  Vedantes de borracha que entram em contacto com o óleo de travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
•  Nos parafusos e pinos guia (consoante o sistema de travagem)
•  Nos cilindros principais da embraiagem e nos cilindros auxiliares da embraiagem

Óleos hidráulicos
LHM Plus: este óleo mineral para sistemas hidráulicos é utilizado, por exemplo, em modelos Citroën 
com sistema hidráulico central (travão, direção e suspensão). 

! De modo a evitar possíveis confusões, o produto LHM Plus tem cor verde!

SSF: este óleo hidráulico sintético é utilizado no sistema de direção e de suspensão do Citroën C5 
e em outros sistemas de direção assistida, os quais trabalham com fluido sintético cor de laranja.

Líquido de limpeza de travões
O líquido de limpeza de travões TRW é a escolha certa para uma manutenção rápida, 
segura e simples dos travões. O líquido de limpeza de travões TRW é um produto essencial para os 
trabalhos nos travões e caracteriza-se por uma utilização simples e evaporação rápida.  
Sem CFC e não danifica os componentes em borracha.

i As fichas técnicas de segurança atuais podem ser consultadas em  
www.trwaftermarket.com
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