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ATE DOT 4 SL.6

A brand of Continental.

Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Strasse 9 · 65824 Schwalbach · Germany
Tel.: +49 69 7603-1 · Fax: +49 69 761061 · www.ate-brakes.com

*  ESP (Elektronik Stabilite Programı) bir dizi otomobil üreticisinin kendi kısaltmalarıyla  
sunulur, örn. DSC (BMW, Jaguar, Mazda), IVD (Ford), VSC (Suzuki, Toyota).

Teknik veri föyü TD 007

–20° C ila 40° C arasındaki depolama  
sıcaklıklarında depolama ömrü:
Orijinal kapalı satış ambalajlarında maks. 5 yıl.

Ürün özellikleri: 
Yapı Homojen, duru
Renk sarı
Kaynama sıcaklığı  min. 265° C
Islak kaynama sıcaklığı  min. 175° C
Viskozite –40° C maks. 700 mm²/s
Viskozite +100° C  1,7 ila 2,3 mm²/s
Su içeriği maks. % 0,20

Fren sıvısı düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Araç üreticisi 
tarafından öngörülen değiştirme aralıklarına uyulmalıdır. 
Araç üreticisinin, fren sıvısı özelliklerine yönelik talimatları 
dikkate alınmalıdır.

Güvenlik veri föyü ve ayrıca konuyla ilgili diğer bilgiler için 
bkz. www.ate.de.

 Dikkat! 
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya  
üremeye zarar verme şüphesi var.

Bu ürün veri föyünde, motorlu taşıtlara yönelik fren ve  
debriyaj tertibatlarında hidrolik sıvısı olarak kullanım için 
öngörülmüş olan ATE DOT 4 fren sıvısı SL.6 özellikleri açık-
lanmaktadır.

Motorlu taşıtlara yönelik hidrolik fren ve debriyaj tertibatla-
rının bu fren sıvısı aşırı soğukta düşük dayanım (viskozite) 
nedeniyle elektronik kontrollü hidrolik parçaları bulunan  
fren sistemleri için son derece uygundur; bu parçalarla ilgili 
olarak, özellikle aracın aşırı ya da düşük kumanda edilmesini 
önlemeye yönelik sistemlerde, diğer adıyla elektronik stabi-
lite programı (ESP*), frenlenmiş tekerlekte fren basıncı için 
hızlı bir modülasyon gerekli olur.

Maksimum 700 mm²/s ile –40° C sıcaklıktaki viskozite, piya-
sada bulunan diğer pek çok DOT 4 sıvısının ilgili değerlerinin 
sadece yarısı kadar yüksek seviyede olup bu sayede düşük 
sıcaklık viskoziteli (sınıf 6) fren sıvılarının ISO talimatı 4925 
taleplerini yerine getirir.

Fren sıvısı polietilen glikol eter, polietilen glikol, bunun borik 
asit esteri, amin, katkı maddeleri ve stabilizatörlerden oluşur.

ATE DOT 4 fren sıvısı SL.6 diğerlerinin yanı sıra Fren Sıvısı 
Standardı FMVSS-Nr. 116 – DOT 4, SAE J1704 ve ISO 4925, 
sınıf 6 taleplerini de yerine getirir ve aşar.

ATE fren sıvısı SL.6, ISO 4925 sınıf 6, DOT 5.1 veya DOT 4 
talimatlarını yerine getiren diğer fren sıvılarıyla karıştırılabi-
lir. Aşırı düşük sıcaklıklarda da optimum ESP işlevselliği 
ISO 4925 talimatlı, sınıf 6, sıvılarla en iyi şekilde sağlanır.

TR


