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04/28/2010 The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. 

Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness 
and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. 
The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and 
development, the information contained herein is subject to changes without notification.  
You can download a recent material safety data sheet of this product on our website.. 

Opis Ekonomiczny, uniwersalny olej silnikowy zgodny z najbardziej 
nowoczesnymi wymaganiami, wykonany z wyselekcjonowanych 
syntetycznych baz olejowych do których zostały dodane specjalne 
uszlechatniacze w celu uzyskania nastepujących właściwości:  
-   obniżenie zużycia paliwa  
-   nie szkodliwy dla nowoczesnych katalizatorów 
-   szybkie zimne starty  
-   bezpieczny film smarujący w wysokich temperaturach  
-   wydłuzone okresy między wymianami 
-   bardzo dobre właściwości omywające   
-   silna ochrona przeciw zużyciu, korozji oraz pienieniu   

 
Zastosowanie Uniwersalny, oszczędzający paliwo olej silnikowy z niską zawartością 

popiołów (low SAPS) jest zalecany do stosowania w silnikach Diesla I 
benzynowych bez I z turbo doładowaniem w samochodach osobowych I 
lekkich dostawczych przystosowanych do wydłużonych okresów między 
wyminami. Ze wzgledu na niską zawartośc popiołów, może być stosowany 
w pojazdach z nowoczesnymi trójdrożnymi katalizatorami oraz DPF. 

  
Certyfikacja API SM/CF 

ACEA A1/B1, A5/B5, C2 
  

 
Typ Gęstość 15 °C, kg/l 0,852 

Lepkość -30 °C, mPa.s 4680 
Lepkość 40 °C, mm²/s 60,20 
Lepkość 100 °C, mm²/s 10,50 
Index Lepkości 165 
Punkt zapłonu COC, °C 236 
Punkt płynięcia, °C -45 
Total Base Number, mgKOH/g 7,7 
Popioły, % 0,76  

 
 


