
 
 

 

„AVANZA“ SAE 10W-40 

 

 
MIDLAND „AVANZA“ SAE 10W-40 е полусинтетично моторно 

масло, съответстващо на най-високите изисквания. 

Висококачествени, синтезирани (HC Hydrocracked) базови масла 

биват преработвани по най-добрите методи в моторно масло от нов 

вид. Чрез добавяне на модерни адитиви се задоволяват успешно 

всички потребности на модерните двигатели, дори и при тежки 

условия на работа.  

Продуктът надминава всички изисквания на производителите за 

сигурност на смазване, ефективност при стареене и оптимална 

чистота на двигателя. 

 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлично запалване при студен двигател 

 отлично смазване при всякакви температури 

 оптимална стабилност при стареене и чистота на мотора 

също и при удължени интервали за смяна 

 синтетичните базови масла гарантират ниска употреба на 

масло 

 гарантира минимално съпротивление и по-малко износване 

на всички движещи части, а също и по-малък разход на 

гориво  

 



СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

 

ACEA A3/B4 • API SN/CF • FIAT 9.55535-D2, -G2 • MB 229.3 • PSA 

Peugeot/Citroën B71 2294/B71 2300 • Renault RN0700/RN0710 • VW 

502 00/505 00 

 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 при всички бензинови и дизелови двигатели 

 при леки и лекотоварни автомобили /до 3,5 тона/ с и без 

турбонагнетяване 

 при автомобили с катализаторна технология за изхвърляне на 

изгорелите газове и двигатели с многовентилна технология 

 гарантира абсолютна сигурност при всякакви условия във 

всекидневието, както и при състезания с висок въртящ 

момент, като е възможно да се използва и при мотоциклети 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

SAE Kлaс                                              10W-40  

Цвят Кафяв 

Вискозитет cp @ -25°C                          4210 

Вискозитет cSt 40°C                               95.5 

Вискозитет cSt 100°C                             14,4 

Вискозитетен индекс  (VI)                      156  

Съдържание на цинк ppm 1050 

Температура на течливост °C               -34 

Пламна температура °C                         210 

Плътност    0,872 

 

ОПАКОВКИ 

   
  

Бутилка 1 л. /кашон 12 х 1 литър / 

Туби  4 л.  /кашон по 6 х 4 литра/  

Варел 54 кг. /62 литра/  

Варел 180 кг. /206 литра/  

 

 

ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ 

  



Заплаха за водата и почвата. Да се предпазва от допир с очите и 

кожата. Да се изхвърля като специален отпадък. Използвано масло 

води до заболяване на кожата. 
25-06-2020 


