
 

                Minyak rem serbaguna untuk kendaraan – kendaraan berat  
yang berkecepatan tinggi 

 
URAIAN  : 
 
DELTALUBE 797 Super Break Fluid DOT 4 adalah minyak rem serbaguna yang khusus 
dirancang dengan standart untuk kendaraan – kendaraan berat yang berkecepatan tinggi 
dan sangat cocok dipakai pada jenis – jenis rem : Disc, Drum, dan ABS ( Anti-Lock Break  
Sistem ) 
 

SIFAT – SIFAT YANG MENGUNTUNGKAN 
 

 Efisien Pengiriman : 
Tidak seperti minyak rem pada umumnya yang mudah menguap, DELTALUBE 797 
tidak akan mudah menguap sekalipun  dibawah kondisi temperatur tinggi yang 
ekstrim, dengan demikian ini akan menjaga rem tetap berfungsi dengan baik tanpa 
terganggu oleh udara palsu dan sistem rem dapat bekerja dengan maksimum. 

 Mudah digunakan : 
Cocok dengan segala minyak rem yang pada umumnya digunakan dipasaran. 

 Meningkatkan Faktor Keselamatan : 
DELTALUBE 797 Super Break Fluid DOT 4 tidak merusak karet, minyak rem 
biasa yang kurang baik mutunya menyebabkan karet – karet rem maupun seal 
mengembang atau menciut dan mengeras yang dapat menyebabkan kebocoran 
dan mengurangi daya pengereman ( Rem Blong ), atau sistem pengereman bekerja 
tidak seimbang sehingga dapat membahayakan keselamatan, sedangkan 
DELTALUBE 797 yang tidak merusak karet rem ( lihat Tabel Spesifikasi ). Menjaga 
dan merawat sistem pengereman sehingga tetap dapat bekerja dengan baik dan 
mencegah terjadinya hal - hal tersebut di atas. 

 Resistensi terhadap air yang tinggi 
Tidak mau bercampur dengan air dan tidak membentuk kristal deposit yang 
menyebabkan rem kurang mantap bekerja. 

 Anti Korosi 
Bersifat anti korosi dan anti oksidasi sehingga tidak akan menimbulkan karat pada 
logam yang dapat menyumbat saluran – saluran pada sistem rem. Juga tidak akan 
merusak metal / logam pada sistem pengereman itu sendiri. 

 

STANDARD DELTALUBE 797 DOT 4 
 
DELTALUBE 797 Super Break Fluid  DOT 4 melampaui spesifikasi SAE J1703 dan 
Federal Vehicle Safety Standard FM VSS 166 DOT 4. 
DELTALUBE 797  Super Break Fluid DOT 4 memenuhi standard diatas untuk Disc, Drum 
dan ABS ( Anti-Lock Break System ). 

 
Ind.01-15 

 


