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Brake Fluid DOT 5.1 
 
 
 
 
 
 
Fluido de Freio sintético de alta performance. Sua formulação foi especialmente desenvolvida para 
atender as mais rigorosas exigências. 

 
 
 
 

 
 

Freios a disco 
 

Todos os sistemas de freio 
anti-travamento 

 
Miscibilidade 

 Especialmente desenvolvido para sistemas de freios funcionando em 
condições severas, especialmente para carros e motos equipados com freios a 
discos e utilizados em competições. 
 Perfeitamente adaptado à todos os sistemas de freios (em particular aos 
sistemas com anti-travamento) e  para embreagens onde o construtor exige um 
fluido sintético ou com qualidade superior ao DOT 4 , respondendo às normas 
abaixo indicadas. 
 IMPORTANTE : Este fluido sintético é miscível com qualquer outro líquido 
sintético de natureza química do tipo DOT 3 , DOT 4 e  DOT 5.1 , exceto os 
fluidos DOT 5 siliconizados e os líquidos especiais do tipo LHM. 

 
 
 
 

FMVSS 116 DOT 5.1 
 

 

 Este fluido satisfaz as exigências da norma FMVSS DOT 5.1 (DOT 5 sem 
silicone) 
 Este líquido de freios tem um ponto de ebulição úmido muito elevado que 
ultrapassa as exigências mais severas da norma FMVSS 116 DOT 5.1 

 
 
 
 

Fluidez e bom 
comportamento a frio 

 
Dificil compressibilidade 

 
Ausência de corrosão 

 
Alta resistência 

 Este líquido de freios tem uma boa fluidez a baixa temperatura e um excelente 
    comportamento a frio. A viscosidade é adequada a temperaturas elevadas. 
 Este fluido tem um ponto de ebulição elevado, mesmo após um período 

prolongado em alta temperatura. Isto garante a incompressibilidade  do produto 
e a segurança ao motorista.(ausência do “vapor lock”. 

 Baixa higroscopía / absorção de água limitada.Compatibilidade com as peças  
   de borracha natural e sintética utilizadas no circuito 
 O ELF Brake Fluid DOT 5.1 não é corrosivo em contato com os metais do 
    circuito (testes com ferro galvanizado, aço, alumínio, fundidos, latão, cobre). 
 Baixa evaporação. Alta resistência a formação de depósitos e gomas. 

 
 
 

 Unidades Brake Fluid DOT 5.1 

Densidade a 20°C Kg/dm
3 1,06 

Viscosidade cinemática a –40°C mm
2
/s 850 

Viscosidade cinemática a 100°C mm
2
/s 2,0 

Ponto de ebulição seco ° C 260 
Ponto de ebulição úmido ° C 180 
pH - 7,5 
 
 
 
 
 
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL 
 

 
Brake Fluid DOT 5.1 

 
22.07.2012 

Este lubrificante utilizado  conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular 
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.  

PERFORMANCES 

VANTAGENS  

UTILIZAÇÕES 

CARACTERÍSTICAS 

 


