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Mobil Brake Fluid DOT 3 โมบิลเบรกฟลูอด
ิ ดอท 3
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเบรกไฮโดรลิคสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
โมบิลเบรกฟลูอด
ิ ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) คือ นํ ามันเบรกไฮโดรลิคสมรรถนะสูง สําหรับรถยนต์ทใช
ี ้จานเบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกแบบห ้ามล ้อป้ องกัน
การลืนไถล และระบบคลัทช์

คุณล ักษณะและคุณประโยชน์
โมบิลเบรกฟลูอด
ิ ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) ใช ้เทคโนโลยีโพลีเอธีลน
ี ไกลคอล อีเธอร์ เพือให ้ได ้สมรรถนะยอดเยียมของเบรกและคลัทช์ในยานยนต์ทุก
ประเภท คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:
คุณล ักษณะ

ั
ข้อดีและคุณประโยชน์ศกย์

จุดเดือดสูง

เบรกได ้อย่างมันคงและปลอดภัยภายใต ้แรงดันในการเบรกสูง

ลดการบวมของส่วนประกอบยางให ้เหลือน ้อยทีสุด

ลดการรัวซึมและการสูญเสียนํ ามันเบรกให ้เหลือน ้อยทีสุด

ป้ องกันการกัดกร่อนได ้อย่างเหนือชัน

ยืดอายุการใช ้งานและเพิมความน่าเชือถือของส่วนประกอบในระบบเบรก

การใชง้ าน
โมบิลเบรกฟลูอด
ิ ดอท3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) คือนํ ามันเบรกทีเอ็กซอน โมบิลแนะนํ าให ้ใช ้กับรถยนต์ท มี
ี ระบบจานเบรก ดรัมเบรกและระบบเบรกแบบห ้ามล ้อ
ป้ องกันการลืนไถลในรถยนต์ ทีต ้องการสมรรถนะในระดับ DOT 3 คําแนะนํ าในการใช ้งานจาก เอ็กซอน โมบิล มีดังต่อไปนี:
ควรใช ้นํ ามันเบรกทีบรรจุในภาชนะทีปิ ดอย่างมิดชิด หรือนํ ามันเบรกใหม่ทยั
ี งไม่ได ้มีการเปิ ดใช ้เพือให ้ได ้คุณภาพสูงสุด
ปิ ดผนึกภาชนะบรรจุทันทีหลังเลิกใช ้ เนืองจากนํ ามันเบรกดูดซับความชืนจากบรรยากาศได ้อย่างรวดเร็ว ซึงย่อมจะทําให ้อายุการใช ้งานของนํ ามันลดลงมาก
ห ้ามใช ้นํ ามันเบรกทีถ่ายออกแล ้วซําอีก
นํ ามันเบรกมีผลต่อสีของรถยนต์ จึงควรรีบเช็ดคราบนํ ามันออกโดยไม่ต ้องขัดหรือถูซํา
ควรเปลียนถ่ายนํ ามันเบรกทุกๆ 2 ปี หรือ 40,000 กม. (24,000 ไมล์)
ศึกษาคู่มือสําหรับเจ ้าของรถหากต ้องการรายละเอียดเพิมเติม

ข้อกําหนดและการร ับรอง
โมบิลเบรกฟลูอด
ิ ดอท3
3 (Mobil Brake Fluid DOT 3) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม
FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703
ISO 4925 Class 3

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ควรระมัดระวังไม่ให ้นํ ามันเบรกสัมผัสกับผิวหนัง และนัยน์ตา ห ้ามใช ้ปากดูด ควรปิ ดฝาภาชนะบรรจุนํามันเบรกให ้แน่น หากเกิดเป็ นพิษ ควรรีบติดต่อ
แพทย์หรือศูนย์ข ้อมูลด ้านวัสดุมีพษ
ิ ในกรณีทกลื
ี นนํ ามันเบรก และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมากกว่า 15 นาที ควรทําให ้อาเจียน โดยใช ้ Ipecac Syrup APF หากนํ ามัน
เบรกสัมผัสกับผิวหนัง ให ้รีบถอดเสือทีเปื อนนํ ามันออก และล ้างผิวหนังบริเวณดังกล่าวให ้สะอาด หากกระเด็นเข ้าตา ให ้พยายามลืมตา และเปิ ดก๊อกนํ าล ้างอย่างน ้อย
ิ
15 นาที ก่อนนํ าไปพบแพทย์ ไม่ควรใช ้ภาชนะบรรจุนํามันเบรกบรรจุสงของอื
นอีก ไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพ หากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ าม
คําแนะนํ าใน “ข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช ้เพือ
จุดประสงค์อน
ื นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้ ในการกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้หมดแล ้ว ขอให ้ระมัดระวังในการรักษาสิงแวดล ้อม
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โลโก ้ของ Mobil ม ้าบินและเบรกฟลูอด
ิ ดอท3 เป็ นเครืองหมายการค ้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ
09-2562
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil
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