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HELLA PAGID LUO TURVALLISUUTTA

Nesteet aktiiviseen 

jarrutusturvallisuuteen

HELLA PAGID on jo pitkään antanut merkittävän panoksensa liikenneturvallisuuden 

parantamiseen valmistusteknisellä osaamisellaan ja ensiluokkaisella laadullaan.

Kuulumme jarruhydrauliikan, kulutusosien, kytkinhydrauliikan sekä nesteiden ja 

tarvikkeiden johtaviin toimittajiin vapailla osamarkkinoilla. Panostamme johdonmukaisesti 

reiluun kumppanuuteen, tekniseen etumatkaan, jatkuviin innovaatioihin ja huippulaatuun. 

Tämän vuoksi olemme keskittäneet tutkimuksen ja tuotekehityksen Saksaan, ja valmistus 

hoidetaan ainoastaan erittäin suorituskykyisissä tehtaissa Saksassa määriteltyjen 

standardien mukaan.

Jarrujärjestelmät ovat monimutkaisia rakenteita, joissa useiden elementtien tulee 

toimia kitkattomasti yhdessä, jotta järjestelmän toiminta voidaan taata varmasti 

ääritapauksissakin. 



Tällöin jarruneste on tärkeässä osassa, sillä se siirtää hydraulisen paineen avulla poljinvoimat 

jarrujärjestelmään. Edellytyksenä on, että jarruneste vastaa ajoneuvovalmistajan tarkkaan määrittelemiä 

vaatimuksia ja sopii koostumukseltaan täydellisesti eri jarrujärjestelmien erikoispiirteisiin. HELLA PAGID 

-jarrunesteet täyttävät nämä edellytykset ja jopa ylittävät ne reippaasti.

HELLA PAGID -jarrunestevalikoimaa täydentävät jarrujenpuhdistusaineet ja asennustahnat. Molemmat 

laatutuotteet ovat käytännössä testattuja, helppokäyttöisiä ja sopivat erinomaisesti parantamaan ajoneuvon 

jarrutus- ja liikenneturvallisuutta.
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PARAS MAHDOLLINEN JARRUTUSTEHO – MAKSIMAALINEN TURVALLISUUS 

HELLA PAGID -JARRUNESTEET 

Vahva valikoima kaikkiin yleisimpiin 

jarrujärjestelmiin

Tietyn jarrutustehon saavuttaminen varmistetaan mukavasti ja luotettavasti 

siirtämällä poljinvoima hydraulisesti pyöräjarruihin. Jarruneste on tällöin keskeisessä 

osassa. Jotta se pystyy hoitamaan tehtävänsä, sen teho ei saa heikentyä milloinkaan 

eikä missään olosuhteissa. 

Jarrunesteen tulee siis kestää pakkasta, eikä se saa muuttua jähmeäksi tai jäätyä. 

Se ei saa missään tapauksessa kiehua kuumissa lämpötiloissa, sillä syntyvät 

höyrykuplat voivat aiheuttaa jarruhäiriöitä. Toisin sanoen jarrunesteen täytyy olla aina 

moitteettomassa kunnossa ja sitä täytyy olla riittävästi, jotta ajoneuvon toimintavarmuus 

ja liikenneturvallisuus voidaan taata tieliikenteessä. 

Tämä ei kuitenkaan riitä. Markkinoilla olevat erilaiset jarrujärjestelmät asettavat 

jarrunesteille erilaisia vaatimuksia. Tästä syystä on olemassa kansainvälisesti pätevä DOT-

luokitus (United States Department of Transportation), jota valmistajien tulee noudattaa ja 

jonka mukaan HELLA PAGID -valikoimakin on muodostettu.

Erityisesti Citroën-ajoneuvojen keskushydraulijärjestelmille tarkoitettu mineraaliöljy

Tyyppi Pitkä tuotenumero Lyhyt tuotenumero Täyttömäärä Pakkausyksikkö

LHM
8DF 355 360-101 95010 1 l 10

8DF 355 360-111 95011 5 l 4
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Suositellaan vanhempiin ajoneuvoihin

Tyyppi Pitkä tuotenumero Lyhyt tuotenumero Täyttömäärä Pakkausyksikkö

DOT 3 8DF 355 360-071 95014 1 l 10

Markkinoiden yleisin jarruneste tiukemmilla turvastandardeilla

Tämän nesteen viskositeetti on erityisen pieni, ja sitä suositellaan kaikkiin 

ajoneuvoihin, joissa on nykyaikaisia turvajärjestelmiä, kuten ESP ja ABS 

Tyyppi Pitkä tuotenumero Lyhyt tuotenumero Täyttömäärä Pakkausyksikkö

DOT4

8DF 355 360-001 95003 250 ml 24

8DF 355 360-011 95004 500 ml 24

8DF 355 360-021 95005 1 l 10

8DF 355 360-031 95006 5 l 4

Tyyppi Pitkä tuotenumero Lyhyt tuotenumero Täyttömäärä Pakkausyksikkö

DOT 4 LV
8DF 355 360-051 95012 1 l 10

8DF 355 360-061 95013 5 l 4

Täyttää tiukatkin vaatimukset ja lisää turvallisuutta tehokkaissa ajoneuvoissa, myös 

ABS- ja ESP-järjestelmien kanssa

Tyyppi Pitkä tuotenumero Lyhyt tuotenumero Täyttömäärä Pakkausyksikkö

DOT5.1
8DF 355 360-081 95008 500 ml 24

8DF 355 360-091 95009 1 l 10



PARHAAT OMINAISUUDET – IHANTEELLISET ARVOT

HELLA PAGID -JARRUNESTEET

Standardin ylittäviä

Jokaisella, minkä tahansa luokan jarrunesteellä täytyy olla tietyt ominaisuudet, jotta 

se pystyy toimimaan joka tilanteessa. Ratkaisevia kriteerejä ovat kuivakiehumispiste, 

märkäkiehumispiste ja viskositeetti.

Jotta jarrunesteet täyttävät turvavaatimukset näissä kriteereissä, DOT-luokituksessa on 

määritetty tietyt vähimmäisstandardit. HELLA PAGID ei kuitenkaan tyydy niihin. Kaikki 

jarrunesteemme ylittävät reilusti lakisääteiset arvot (ks. taulukko) ja ovat siksi erittäin 

turvallisia ääritapauksissakin.

Kuivakiehumispiste

Kyseessä on uuden jarrunesteen kiehumispiste, 

kun seassa ei ole vettä. Jarrutuksessa liike-

energia muuttuu lämmöksi. Jarruneste imee 

osan tästä lämmöstä. Jotta lämpeneminen 

pysyy joka vaiheessa hallinnassa ja vältetään 

höyrykuplien muodostuminen ja siten jarruhäiriöt, 

kiehumispisteen täytyy olla tietyllä tasolla.

Märkäkiehumispiste

Lämmön lisäksi jarruneste imee myös 

ilmankosteutta. Sen seurauksena vanhentuneissa 

tai pitkään käytössä olleissa jarrunesteissä 

vesipitoisuus lisääntyy ja kiehumispiste laskee. 

Yleensä jarrunesteiden märkäkiehumispiste 

ilmoitetaan noin 3,5 prosentin vesipitoisuudella 

(suhteessa kokonaismäärään). 

Viskositeetti

Viskositeetillä tarkoitetaan nesteen juoksevuutta. 

Mitä suurempi viskositeetti on, sitä paksumpaa 

(vähemmän juoksevaa) neste on, ja mitä pienempi 

viskositeetti on, sitä ohuempaa (juoksevampaa) 

se on. Lämpötilan noustessa useampien aineiden 

viskositeetti pienenee. Nykyaikaisiin, ESP- ja 

ABS-järjestelmillä varustettuihin ajoneuvoihin 

tarkoitetuissa jarrunesteissä (DOT 4 LV ja DOT 

5.1) viskositeetti on erityisen tärkeä, sillä niissä 

tarvitaan melko hyvää juoksevuutta alhaisissakin 

lämpötiloissa. 
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VAIHDA AJOISSA – AJA TURVALLISESTI

PARHAILLAKIN JARRUNESTEILLÄ ON 

VAIHTOAIKANSA 

HELLA PAGID -jarrunesteisiin voit aina luottaa. Ne täytyy kuitenkin vaihtaa tietyn 

ajan kuluttua. Tähän on järkeenkäyvät syynsä.

Jarruneste imee itseensä vettä ilmankosteudesta, mikä tapahtuu yleensä jarruletkun 

kautta. Mitä vanhempi letku on, sitä enemmän se päästää kosteutta läpi. Jos jarrunesteen 

vesipitoisuus on liian suuri, kiehumispiste laskee. Tällöin jarrutuksessa voi muodostua 

vaarallisia höyrykuplia, mikä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa toimintahäiriön 

jarrujärjestelmässä. Erittäin tumma tai musta jarruneste kertoo epäpuhtaudesta. Se 

vaurioittaa pääjarrusylinterin kumiosia ja voi aiheuttaa korroosiota. 

HELLA PAGID suosittelee seuraavia vaihtovälejä parhaan jarrutustehon ja 

turvallisuuden takaamiseksi:

 � DOT 3: 12 kuukauden välein 

 � DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1 ja LHM: 24 kuukauden välein

Lisäksi jarrujärjestelmästä ja erityisesti jarruletkuista on huoltotarkastuksina tutkittava 

säännöllisesti vuodot.



JARRUNESTEIDEN SEKOITETTAVUUS

HELLA PAGID suosittelee yleisesti käyttämään ajoneuvovalmistajan ilmoittamaa jarrunestettä ja välttämään 

DOT-luokituksiltaan erilaisten jarrunesteiden sekoittamista keskenään.

 

DOT 5 (silikonipohja) ja LHM eivät ole yleensä sekoitettavissa toisten DOT-luokkien kanssa

Sekoittaminen 
mahdollista

Sekoittaminen 
ei mahdollista

Sekoittaminen 
rajoitetusti 
mahdollista

DOT 3 

GLYKOLIPOHJA

DOT 4 LV
GLYKOLIPOHJA

DOT 4 

GLYKOLIPOHJA

DOT 5.1
GLYKOLIPOHJA
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PUHDISTA JÄÄMÄT POIS – VÄLTÄ TOIMINTAVIAT

HELLA PAGID TARJOAA PARASTA 

JARRUJÄRJESTELMÄN HOITOON JA 

HUOLTOON

JARRUJENPUHDISTUSAINE 

HELLA PAGID -jarrujenpuhdistusaine sitoo jarrupölyn ja puhdistaa luotettavasti öljyn, 

rasvan, lian ja jarrunesteen eikä jätä jäämiä. Siksi tämä luotettava puhdistusaine sopii 

lähes kaikille jarrun, kytkimen ja vaihteiston osille, käynnistysmoottoreille, latureille, 

kaasuttimille, polttoainepumpuille ja moottorin osille. Jarrujenpuhdistusaine ei syövytä 

styroporia eikä sisällä kloorattuja liuottimia.

Tuotteen ominaisuudet:

 � Erittäin hyvä puhdistusteho

 � Vähäinen höyrystyvyys 

 �  Puhdistaa värjäämättä ja tahraamatta 

 �  Suojaa välittömältä ruostumiselta

 � Ei sisällä kloorattuja tai halogenoituja hiilivetyjä

 � Ei sisällä asetonia

Käyttö: 

Suihkuta runsaasti likaisille osille ja anna liuottimen valua pois tai höyrystyä, tarvittaessa 

pyyhi pois liinalla. Jos osa on erittäin likainen, toista käsittely.

HELLA PAGID -jarrujenpuhdistusaine on saatavana 500 ml:n suihkepulloissa.

Tuotenumero: 8DX 355 370-001 / 95001

Ominaisuus Yksikkö Testimenetelmä

Väri läpinäkyvä  silmämääräinen

Haju neutraali

Tiheys 20 °C:ssa 0,695 g/cm3 DIN 51757

Leimahduspiste < 21 °C DIN 51755

Höyrystymisnopeus 2,2 DIN 53170



ASENNUSTAHNA 

Säännöllinen huolto on edellytys pyöräjarrun jatkuvalle luotettavalle toiminnalle. Huollon 

yhteydessä kaikki mekaaniset osat on rasvattava lämmönkestävällä ja metallittomalla 

kestovoiteluaineella. Tällöin on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota voiteluaineen 

soveltuvuuteen. Jotta riskit voidaan sulkea pois ja mahdolliset toimintaviat välttää erittäin 

herkissä turvajärjestelmissä (esim. ABS, ESP) ajon aikana, suosittelemme HELLA PAGID 

-asennustahnan käyttöä.

Tuotteen ominaisuudet:

 � Lämmönkestävä

 � Metalliton

 � Ei sisällä kiinteitä aineita

 � Läpinäkyvä

 � Hapoton

HELLA PAGID -asennustahna on saatavana 75 ml:n tuubissa.

Tuotenumero: 8DX 355 370-011 / 95002

Käyttö:

 � Yleiskäyttöinen kaikissa voideltavissa kohdissa 

moottoriajoneuvoissa

 � Jarru- ja kytkinjärjestelmissä

 � Akkunaparasvana

Jarrujenpuhdistusaine 
ja asennustahna
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Hella Pagid GmbH

Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com
service@hella-pagid.com

© Hella Pagid GmbH
Pidätämme oikeuden tuotteiden 
ja hintojen muutoksiin

Maahantuonti, tukkumyynti:

Läntinen teollisuuskatu 2, 
PL 14, 02921 ESPOO
Puh. myynti 0105694455, 
telefax 0105694555
Internet: www.orum.fi  


