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Sự miêu tả
Rymax Vector R được khuyến nghị cho hệ thống phanh ABS 
và ASR. Đặc biệt là độ nhớt thấp, so với dầu phanh DOT 4 
ban đầu, nổi bật. Rymax Vector R đặc biệt thích hợp và cũng 
được quy định trong các hệ thống phanh mới. 

Các hệ thống xe đua hầu hết có đặc điểm là ống dầu phanh 
mỏng hơn (linh hoạt hơn, ít vật liệu hơn). Ở nhiệt độ thấp, các 
hệ thống này yêu cầu dầu phanh có độ nhớt thấp hơn để đảm 
bảo thời gian phản ứng nhanh. 

Rymax Vector R có ‘điểm sôi ướt’ cao, do đó nguy cơ khóa hơi 
giảm mạnh. Vector R có thể được trộn với dầu phanh tổng hợp 
khác đáp ứng các thông số kỹ thuật FMVSS 116 DOT 3, DOT 
4 và DOT 5.1 và có thể được áp dụng trong các hệ thống quy 
định các thông số kỹ thuật này.

Đặc tính kỹ thuật

CodeCode LUB009021

Appearance*Màu Clear liquid

Tỉ trọng ở 20 °C°C kg/Lkg/L 1.062

Điểm sôi ướt °C°C 179

Điểm sôi khô °C°C 270

Độ nhớt ở 100 °C°C cSt 2.1

Độ nhớt ở -40 °C°C cP 700

pH (50% vol dung dịch nước etanol) 7.6

Thông số kỹ thuật
• SAE J 1703

• FMVSS 116 DOT 4+

• ISO 4925,

• JIS K2233G
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