
REMVLOEISTOFFEN & 
CHEMICALIËN

RELIANCE. TRUST. PERFORMANCE.



OVERTUIGENDE KWALITEIT. PERFECTE AFSTEMMING.
ONZE VLOEISTOFFEN VOOR  
ACTIEVE REMVEILIGHEID

Als een van de toonaangevende aanbieders op de vrije 
onderdelenmarkt voor producten van de categorieën 
slijtagegevoelige onderdelen, remhydrauliek, vloeistoffen, 
chemicaliën en accessoires streven wij consequent naar 
technologische voorsprong, permanente innovatie en 
topkwaliteit. Daarom concentreren wij ons intensief op 
onderzoek en ontwikkeling en produceren wij uitsluitend in 
fabrieken met een groot prestatievermogen.

Het remsysteem is een complex systeem waarbij veel 
elementen probleemloos moeten samenwerken om ook in 
extreme situaties veilig te kunnen functioneren.

Een bijzonder belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de 
remvloeistof, omdat deze de pedaalkrachten door middel van 
hydraulische druk overbrengt op het remsysteem.  
 
 



Daarom moet de gebruikte remvloeistof voldoen aan duidelijk 
gedefinieerde eisen van de voertuigfabrikanten en qua 
samenstelling altijd perfect afgestemd zijn op de bijzonderheden 
van de verschillende remsystemen. En de remvloeistoffen van 
Hella Pagid voldoen niet alleen aan deze voorwaarden, maar 
overtreffen ze zelfs ruimschoots.

Het remvloeistofassortiment van Hella Pagid wordt zinvol 
aangevuld met een remreiniger en een montagepasta. Beide  
kwaliteitsproducten hebben hun deugdelijkheid in de praktijk 
bewezen en zijn bovendien gemakkelijk te gebruiken en 
uitermate geschikt voor het optimaliseren van de rem- en 
verkeersveiligheid van een voertuig.
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GROOT ASSORTIMENT. OPTIMALE PRESTATIES.
HELLA PAGID REMVLOEISTOFFEN – 
BETER DAN DE NORM

De remvloeistof speelt een sleutelrol in de betrouwbare en 
constante overdracht van remkracht en -prestaties. Om deze rol 
waar te maken, moet op de eigenschappen van de vloeistof altijd 
en onder alle omstandigheden vertrouwd kunnen worden. 

Elke remvloeistof, van welke categorie dan ook, moet bepaalde 
eigenschappen hebben om in iedere situatie functioneel te zijn. 
Belangrijke criteria hiervoor zijn het droge kookpunt, het natte 
kookpunt en de viscositeit.  
 
 
 

Om ervoor te zorgen dat remvloeistoffen op deze punten voldoen 
aan de veiligheidsrelevante eisen, zijn er in overeenstemming 
met de DOT ('United States Department of Transportation')-
classificatie bepaalde normen vastgelegd. Al onze 
remvloeistoffen overtreffen de wettelijke waarden ruimschoots, 
waardoor ze ook in extreme situaties optimale prestaties leveren 
en maximale veiligheid bieden.
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Artikelnummer  
lang

Artikelnummer 
kort

Vulhoeveelheid Verpakkingseenheid Droog kookpunt
[°C]

Nat kookpunt
 [°C]

Viscositeit bij -40 °C
[cSt (mm²/s)]

Viscositeit bij 100 °C
[cSt (mm²/s)]

DO
T 

3 De oorsprong van moderne remvloeistoffen. Tegenwoordig gebruikt in remsystemen zonder complexe 
veiligheidscomponenten.

229

> 205

149

> 140

1.200

< 1.500

1,95

> 1,5

8DF 355 360-071 95014 1 l 10

     

DO
T 

4 Gebruikelijke norm voor de meeste voertuigen. 268

> 230

163

> 155

1.315

< 1.800

2,34

> 1,5

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
8DF 355 360-041 95007 20 l 1

DO
T 

4 
LV

De vloeistof wordt gekenmerkt door een bijzonder lage viscositeit (stroperigheid).  
Daarom wordt deze aanbevolen voor alle voertuigen met moderne veiligheidssystemen zoals  
ESP en ABS. 267

> 230

172

> 155
675

< 1.800

2,1

> 1,5

8DF 355 360-051 95012 1 l 10
8DF 355 360-061 95013 5 l 4

DO
T 

5.
1 Voldoet aan de hoogste eisen en garandeert extra veiligheid, ook bij voertuigen met ABS en ESP. 269

> 260

187

> 180

810

< 900

2,16

> 1,5

8DF 355 360-081 95008 500 ml 24
8DF 355 360-091 95009 1 l 10

LH
M

Een minerale olie speciaal voor centrale hydraulische systemen van Citroën voertuigen.

8DF 355 360-101 95010 1 l 10

OPTIMALE REMPRESTATIES. MAXIMALE VEILIGHEID.
HELLA PAGID REMVLOEISTOFFEN
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Testresultaten

Eis 
(conform DOT) 
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DROOG KOOKPUNT

NAT KOOKPUNT

VISCOSITEIT

Dit is het kookpunt van nieuwe remvloeistof waarin nog geen 
water aanwezig is. Tijdens het remmen wordt bewegingsenergie 
omgezet in warmte. De remvloeistof absorbeert een deel van 
deze warmte. Om de verwarming die hierdoor optreedt, in iedere 
fase onder controle te houden, het ontstaan van luchtbellen en 
weigering van de remmen als gevolg hiervan te voorkomen, 
moet dit kookpunt op een bepaald niveau liggen.

Naast warmte absorbeert de remvloeistof ook luchtvochtigheid. 
Het gevolg hiervan is dat bij verouderde of langere tijd gebruikte 
remvloeistoffen het watergehalte toeneemt en het kookpunt 
lager wordt.  
Gewoonlijk wordt dit natte kookpunt aangegeven voor 
remvloeistoffen met een watergehalte van ca. 3,5 % (op de totale 
hoeveelheid). 

De viscositeit is een maatstaf voor de stroperigheid van een 
vloeibare stof. Hoe hoger de viscositeit, des te stroperiger 
(minder vloeibaar) een vloeistof is. Hoe lager de viscositeit, des 
te vloeibaarder (minder stroperig) de vloeistof is. Naarmate de 
temperatuur stijgt, neemt de stroperigheid van de meeste 
stoffen af. Bij remvloeistoffen die zijn afgestemd op moderne 
voertuigen met ESP en ABS (DOT 4 LV en DOT 5.1), is de 
viscositeit bijzonder relevant, omdat deze vloeistoffen ook bij 
lage temperaturen een relatief hoge vloeibaarheid moeten 
hebben. 



VERVERSINGSTERMIJNEN

MENGBAARHEID

Hella Pagid raadt u aan om de informatie van de 
voertuigfabrikanten in acht te nemen en u hieraan te houden. 
De volgende verversingstermijnen dienen als richtlijn voor 
optimale remprestaties en maximale veiligheid:

 ➔ DOT 3: eens in de 12 maanden
 ➔ DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1 en LHM: eens in de 24 maanden

Bovendien moeten het remsysteem en in het bijzonder de 
remslangen bij servicebeurten altijd worden gecontroleerd op 
lekkage.

In het algemeen adviseert Hella Pagid om de door de voertuig- 
fabrikant aangegeven remvloeistof te gebruiken en geen 
remvloeistoffen met verschillende DOT-specificaties met elkaar 
te mengen.
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REINIGING ZONDER RESTEN. VOORKOMEN VAN STORINGEN.
ONDERHOUD VAN HET REMSYSTEEM

REMMENREINIGER 

De remmenreiniger van Hella Pagid bindt het remstof, verwijdert 
olie, vet, vuil en remvloeistof zorgvuldig en laat geen resten 
achter. Daarom is dit beproefde reinigingsmiddel universeel 
bruikbaar voor alle rem-, koppelings- en transmissieonderdelen, 
startmotoren en dynamo's, carburateurs, benzinepompen en 
motoronderdelen. 

Producteigenschappen
 ➔ 360 graden sproeikop
 ➔ Korte droogtijd
 ➔ Laat geen resten achter
 ➔ Bindt remstof
 ➔ Zeer goede reiniging
 ➔ Reinigt zonder verkleuring en laat geen vlekken achter 
 ➔ Beschermt tegen direct roesten
 ➔ Bevat geen gechloreerde en gehalogeneerde  

koolwaterstoffen
 ➔ Acetonvrij

Gebruik 
Spuit vervuilde onderdelen goed in, laat het oplosmiddel 
weglopen of verdampen en neem de onderdelen zo nodig af/
droog ze na met een doek. Herhaal dit bij sterke verontreiniging.

Hella Pagid remmenreiniger is verkrijgbaar in spuitbussen van 
500 ml.
8DX 355 370-001 | 95001 | 500 ml



MONTAGEPASTA 

Voorwaarde voor een blijvend veilige werking van het rem- 
systeem is dat dit regelmatig wordt onderhouden. Bij dit 
onderhoud moeten alle relevante mechanische onderdelen 
worden ingevet met een temperatuurbestendig, langwerkend 
smeermiddel dat vrij is van metalen. Hierbij is het van belang 
om na te gaan of het smeermiddel geschikt is. Om elk risico uit 
te sluiten en eventuele storingen in extreem gevoelige 
veiligheidssystemen (zoals ABS en ESP) tijdens het rijden te 
voorkomen, adviseren wij om Hella Pagid montagepasta te 
gebruiken.

Producteigenschappen
 ➔ Minimaliseert remgeluiden 
 ➔ Temperatuurbestendig
 ➔ Vrij van metalen
 ➔ Gemakkelijk aan te brengen
 ➔ Transparant
 ➔ Zuurvrij

Gebruik
 ➔ Op rem- en koppelingssystemen
 ➔ Als accupoolvet

Bij de montage van remblokken wordt aanbevolen om 
montagepasta aan te brengen op de geleidingsvlakken van de 
hamerkoppen van de remblokken en de geleiders van de 
remklauwen om remgeluiden te minimaliseren.

Hella Pagid montagepasta is verkrijgbaar in tubes van 75 ml en 
in sachets van 5,5 ml.
8DX 355 370-011 | 95002 | 75 ml
8DX 355 370-031 | 95022 | 5,5 ml
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