
Mobil Brake Fluid DOT 5.1 
 
Produktbeskrivelse 
 
Bremsevæske af højeste kvalitet, til brug i moderne biler med høj performance. Mindste våde 
kogepunkt 180 °C. Kan trygt blandes med DOT 3- og DOT 4-væsker. 
 

Brugsvejledning 
 
1. VIGTIGT – Følg bilproducentens anvisninger.  
2. Hold bremsevæsken ren og tør.  
3. Må kun opbevares i den originale beholder.  
4. Beholderen skal være ren og lukket forsvarligt for at forhindre vandoptagelse.  
5. Forsigtigt: Beholderen må hverken efterfyldes eller bruges til andre væsker.  
6. Spild ikke væske på malede overflader. Stænk vaskes af med rigeligt vand. Gnid ikke overfladen.  
Udløbsdato 3 år fra produktionsdato. 
 

Anvendelse 
 
FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 (klasse 3, 4 og 5.1) 
 

Specifikationer og godkendelser 
 

Mobil Brake Fluid DOT 5.1 opfylder eller overgår kravene i følgende branchespecifikationer: 

FMVSS 116 DOT 5.1 

ISO 4925 (klasse 3, 4 og 5.1) 

 

Typiske egenskaber  
 
Mobil Brake Fluid DOT 5.1 

Farve  Bleggul 

Massefylde ved 20 °C,  Type. 1,068 

Kogepunkt, °C Min. 260 

Flammepunkt, °C  Min. 180 

pH-værdi  7,0 - 11,5 

Viskositet ved 100 °C, Min. 1,5 

Viskositet ved -40 °C, maks. 900 

 

Sundhed og sikkerhed 
 
På baggrund af på tilgængelige oplysninger forventes det ikke, at produktet har negative, 
sundhedsmæssige virkninger på sundhed, når det benyttes efter hensigten, og når anbefalingerne i 
materialesikkerhedsdatabladet (MSDS) følges. MSDS fås på forespørgsel igennem dit salgskontor 
eller over internettet eller leveres af sælger til kunder, såfremt dette kræves af gældende lov. Dette 
produkt må ikke bruges til andre formål end de tilsigtede. Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelsen af 
det brugte produkt. 
 
10-2014 
 
Fremstillet af Cosan Lubricants International. 
Cosan Lubricants International er et handelsselskab for Comma Oil & Chemicals Limited. 
Head Office 30 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4UY 
+44 (0) 1474 564 311 
Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX 
+44 (0) 1474 564 311 
 
Typiske egenskaber er typisk for dem, der opnås med den normale produktionstolerance, og udgør 
ingen specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydeevne, må forventes ved normal 



produktion og på forskellige blandingssteder. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Alle 
produkter er måske ikke tilgængelige lokalt. Flere oplysninger fås hos den lokale Cosan-
kontaktperson eller på www.mobil-carcare.com 
 
Mobils logo, Pegasus-designet, Mobilube og SHC er varemærker tilhørende Exxon Mobil Corporation 
eller et af dens datterselskaber. 
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