
De functie van remvloeistof
Wanneer u het rempedaal van uw auto intrapt, worden  
de remblokken aan weerszijden tegen de remschijf  
aangedrukt. De wrijving die ontstaat tussen de remblokken 
en de remschijf veroorzaakt ‘wrijvingswarmte’. Deze  
temperatuur kan oplopen tot enkele honderden graden! 
Wanneer de remmen vaak worden gebruikt, wordt deze 
hitte ook doorgegeven aan het hydraulisch circuit en kan 
de remvloeistof warm worden. Remvloeistof is bovendien 
hygroscopisch. Dat betekent dat deze vocht uit de lucht  
opneemt, waardoor het kookpunt wordt verlaagd. Bij  
veelvuldig remmen kan de remvloeistof dan gaan koken, 
waarbij dampbellen ontstaan. Daardoor kan er minder 
druk worden opgebouwd en remt de auto minder goed.

Is het niveau van de remvloeistof in uw auto te laag? Dan is het verstandig om een grote inspectiebeurt 
te laten uitvoeren! Ga naar autoweek.nl/onderhoud om direct een offerte aan te vragen voor een 
eerlijke prijs voor het uitvoeren van een grote inspectiebeurt. Tijdens de grote beurt wordt uw auto  
op 80 punten gecontroleerd, inclusief de remvloeistof.

Open de motorkap. De hendel hiervan zit meestal links onder 
het dashboard. Zo niet, raadpleeg dan het instructieboekje.

Zet de motorkap goed vast met de houder.

Zoek het reservoir van de remvloeistof. Dat heeft een dop waarop vaak het symbool staat dat u linksonder op de foto ziet.
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Wist u dat?
Zonder remvloeistof kunt u niet remmen. Met deze hand-
leiding kunt u makkelijk zelf controleren wat het niveau is 
van de remvloeistof. Het is erg belangrijk dat de remvloei-
stof niet zomaar wordt bijgevuld wanneer deze beneden 
het minimale niveau zit. Dit kan namelijk betekenen dat  
uw remmen niet optimaal meer werken en dus is het van 
groot belang dat de oorzaak wordt achterhaald.

Controleer zelf het niveau van de remvloeistof!
U kunt eenvoudig het peil van de remvloeistof in uw auto 
controleren door naar het remvloeistofreservoir te kijken. 
Volg de fotoreeks en binnen een paar minuten weet u of  
de remvloeistof niet onder het minimale niveau zit!
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