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MÔ TẢ
Sản phẩm cao cấp, chuyên dùng cho hệ thống phanh thủy lực 
trong ô tô và các hệ thống ly hợp được yêu cầu sử dụng dầu theo 
tiêu chuẩn DOT.

ỨNG DỤNG
•  Hệ thống thắng bằng chất lỏng tiêu chuẩn DOT.
•  Hệ thống thắng trong ô tô.

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT 
•  DOT-3: FMVSS No. 116 DOT 3, SAE J1703, ISO 4925.
•  DOT-4: U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 
   No.116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Tính linh hoạt cao
Hoạt động trên một phạm vi nhiệt độ rộng, đảm bảo hiệu suất phanh 
tốt, an toàn với các van khóa ngay cả trong các điều kiện vận hành 
nặng.

Hoạt động liên tục
Tính ổn định oxy hóa cao, khả năng chống nước, chống hình thành 
cặn trong các điều kiện áp lực cao.

Tiết kiệm chi phí bảo trì
Tương thích với hầu hết các thành phần kim loại, nhựa, các vật liệu 
đàn hồi giúp tuổi thọ hệ thống phanh được kéo dài tối đa.
Khả năng chịu nhiệt và chống tạo bọt tốt không xảy ra hiện tượng bó 
phanh do quá nhiệt.

Giảm chi phí tồn kho
Sản phẩm có thể sử dụng cho các hệ thống phanh được thiết kế theo 
tiêu chuẩn DOT3 và DOT 4

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Dầu Phanh Ô tô, Hiệu năng tốt nhất
DOT 3, DOT 4

Kixx Brake
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MÔ TẢ
Kixx AF Coolant HD là chất làm mát chống đông kéo dài tuổi thọ 
dựa trên ethylene glycol và phosphate sử dụng Công nghệ axit 
hữu cơ lai (HOAT) không có amin, borat, nitrat và silicat. Sản phẩm 
đã được thiết kế để sử dụng và có thể được sử dụng trong tất cả 
các model xe chở khách trong và ngoài nước, các ứng dụng có 
động cơ diesel hạng nặng và nhẹ đặc biệt để sử dụng cho các 
thiết bị hạng nặng. Sản phẩm cung cấp khả năng bảo vệ chống 
rỉ sét, mài mòn, ăn mòn thành phần mạ kẽm và bị thủng do ăn 
rỗ cho tất cả các thành phần kim loại của hệ thống làm mát, bao 
gồm cả nhôm. Sản phẩm cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời 
chống lại nhiệt độ quá cao, ngăn ngừa đóng băng và sôi khi sử 
dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất OEM và sản phẩm về độ 
pha loãng của sản phẩm, hiệu suất vượt trội và tính ổn định của 
phụ gia chống ăn mòn kéo dài tuổi thọ cao cấp này cho phép 
sử dụng sản phẩm trong thời gian dài hơn so với các sản phẩm 
truyền thống.

ỨNG DỤNG
•  Xe tải lớn và xe buýt, xe ô tô, xe hơi, để đổ hoặc tiếp liệu.
•  Xe công nghiệp, máy móc và thiết bị, bổ sung hệ thống làm mát  
   và làm đầy.
•  Đổ và tiếp liệu thiết bị làm mát trong ngành hàng hải.
•  Làm tan băng máy bay để đổ và tiếp liệu.

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT 
•  ASTM D 3306, D 4985, D 6210
•  JIS K 2234
•  KS M 2142
 
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Khi được sử dụng làm chất làm mát 50% trong nước đã được làm 
mềm hoặc khử ion, Kixx AF COOLANT HD cung cấp những ưu 
điểm sau
•  Tương thích với các chất làm mát cho động cơ diesel hạng nặng  
   có tuổi thọ kéo dài khác như Caterpillar ELC.

•  Tương thích với Chất pha loãng chất làm mát hiện đang được 
   sử dụng với các chất làm mát cho động cơ diesel hạng nặng  
   dựa trên OAT.
•  Không yêu cầu sử dụng SCA truyền thống 
   (Phụ gia làm mát bổ sung).
•  Có thể sử dụng nước cứng.
•  Bảo vệ lớp lót khỏi bị thủng tuyệt vời.
•  Bảo vệ nhôm tuyệt vời ở nhiệt độ cao.
•  Có thể sử dụng 10 năm hoặc 200.000km đối với xe chở khách.

Nồng độ chất làm mát Kixx AF Coolant HD khác nhau sẽ có độ bảo 
vệ khỏi đóng băng và sôi khác nhau như sau:

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH 

                    

 

Kixx AF 
Coolant HD

Chất làm mát trong Nước (thể tích %)
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Lượng Kixx AF Coolant HD để Bảo vệ khỏi Đóng băng và Sôi

MỤC THỬ NGHIỆM

Trọng lượng riêng

Điểm đóng băng, ˚C

Điểm sôi, ˚C

Tạo bọt, ml/giây 

Hàm lượng alkaline, ml

PH

Nước, wt %

Bao bì (Lít)   

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1.12~1.15

Tối đa -14.5

Tối đa -34.0

Tối thiểu 155

Tối đa 4

Báo cáo

7.0~9.0

7.0~9.0

Tối đa 5.0

Không pha loãng

30% vol% dung dịch trong nước

50% vol% dung dịch trong nước

Không pha loãng

30% vol% dung dịch trong nước

Không pha loãng

30% vol% dung dịch trong nước

50% vol% dung dịch trong nước

Không pha loãng

GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG

1.136

-15.2

-36.5

165

0

12.8

7.74

7.81

4.25

200

Chất làm lạnh Chống đóng băng, 
Tuổi thọ cao, Hiệu năng tốt nhất
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