
 

 
Todas as informações baseiam-se no nosso vasto conhecimento da situação real, no nosso desenvolvimento e experiência. 
Sujeito a modificações. Todas as alusões feitas as normas DIN são apenas para a descrição dos produtos. Não há garantia. 
Caso surja qualquer problema, por favor, entre em contacto com o serviço técnico. 2013/07/10 Rav ensberger Schmierstoffv 
ertrieb GmbH Postfach 1163, 33819 Werther GERMANY Tel:. 05203/9719-0 Fax:. 052.039.719-40/41 

   

 Jasil Comercial  - Certificado / Informação do produto - 

 - customs tariff number / nomenclatura combinada: 38190000 

5501350601001 - RAVENOL DOT 4  

 
RAVENOL DOT 4 é um fluido hidráulico para todos os veículos que possuam sistema de ABS. 
Existe uma estabilidade química e que está dotada de aditivos que proporcionam a melhor 
eficiência da lubrificação. 
Este produto cumpre as normas SAEJ1703, ISO4925, FMVSS 116 DOT 4 e é aplicável a todos os 
sistemas hidráulicos que utilizem óleo sintético assim como sistemas de ABS. 
 
Notas de Aplicação: 
RAVENOL DOT 4 pode ser utilizado em todos os veículos para os quais é indispensável a 
especificação DOT 4. É adequado para todos os sistemas hidráulicos de travão com óleos 
sintéticos. 
RAVENOL DOT 4 pode ser misturado com outros óleos que possuam as mesmas especificações. 
(Em caso de adição de óleo consulte as recomendações do fabricante).  
 
Manuseamento: 
Deve manter a embalagem num local limpo e seco para não haver qualquer tipo de contaminação de modo a evitar uma falha de 
travões ou uma reparação dispendiosa. Mantenha o óleo no recipiente original com a tampa firmemente fechada. Não reutilize o 
recipiente para o mesmo óleo ou para outros líquidos. Manter afastado do alcance das crianças. Não ingerir.  
 
Classificações da Qualidade: 
Especificações 
SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT4 
 
Aprovação 
 
Utilizado e testados em: 
 
Notas de Aplicação: 
RAVENOL DOT 4 oferece: 

• Características óptimas para sistemas de ABS, 
• Uma boa estabilidade química, 
• Uma óptima eficiência de lubrificação, 
• Um comportamento neutro no que diz respeito a peças do travão, 
• Um índice baixo de viscosidade o que permite aplicações a baixas temperaturas, 
• É misturável com óleos de travão com as mesmas especificações. 
 

 

Atributos Unidades Valor Certificação 

Ponto ebulição ⁰C min. 260 ISO 4925 

Ponto ebulição húmido ⁰C min. 165 ISO 4925 

Viscosidade a -40⁰C mm2 max. 1500 DIN EN ISO 3104 

 
Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.   
 
Esta ficha técnica também corresponde aos produtos abaixo indicados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5501350601250        5501350601500         
Ravenol DOT4  250ml                                      Ravenol DOT4  500ml 
 


