FICHA TÉCNICA

Produto: HT-6010
Descrição: Hi Tech Fluído de Freio DOT-4
Comercialização: 24 unidades de 500 Ml ou 40 unidades de 200 Ml.
Indicação: Veículos fabricados a partir de 2001, veículos importados e sistema de freio ABS
(freio nas 4 rodas).
Função: Lubrificar o sistema hidráulico, evitando o desgaste dos componentes do sistema.
Frasco: Dourado com a tampa Vermelha - plástico
Coloração: Vermelho
Composição: Essencialmente mistura de glicóis.
Modo de Uso: Aplicar o produto puro no reservatório do sistema hidráulico até a marca de
indicação.
Manutenção: Verifique o nível de fluído de freios uma vez ao mês e troque o fluído a cada 12
meses ou a cada 10.000 Km. Se necessário, complete o reservatório com a embalagem de 200 ml,
entre os períodos de troca.
Norma: Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.
Segue especificações NBR 9292 – Tipo 4, FMVSS nº116 DOT-4. Ponto de ebulição acima dos
230ºC.
 Dica para Venda: O Fluído de Freio Hi Tech é elaborado a partir da mais nobre composição
e com matéria prima importada de 1º qualidade que excede os requisitos estabelecidos pela
Federal Motor Vehicle Safety Standard nº 116 dos EUA e NBR 9292 tipo 4 da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
Sendo considerado um produto de excelência, desenvolvido pelos melhores químicos da
América do Sul.
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Realmente um passo ousado num mercado dividido entre o monopólio da marca líder e outras
marcas que não gozam da mesma qualidade.
Com segurança não se brinca!!!
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