“CRYPTO3” SAE 5W-30
MIDLAND “CRYPTO3” SAE 5W-30 е напълно синтетично моторно
масло. Този висококачествен продукт е разработен с участието на
Volkswagen (Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA), за превозни
средства с и без удължен пробег за смяна на маслото (Longlife
Serviceintervalle), както и за Eвро 4 дизелови двигатели с филтри за
улавяне на твърдите частици. Съвременната адитивна технология с
намалено образуване на пушек гарантира по-дълъг живот на
филтъра, както и намаляване на емисиите изгорели газове.
Вискозитетът 5W-30 осигурява оптимална икономия на гориво, дори
и при големи натоварвания.
КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
отлично запалване при студен двигател
намаляване на вредните емисии изгорели газове. Благодарение на
технологията “low SAP” има намалено отделяне на сяра, фосфор
и пепел; предпазва околната среда
увеличение на живота на масления филтър при дизеловите
двигатели, повишена чистота на двигателя
максимален вискозитет и термично натоварване
оптимална икономия на гориво

СПЕЦИФИКАЦИИ
ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 11106, 6395 • FIAT
9.55535-G1, -S3 • FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2 • MB Approval 229.51
• PORSCHE C30 • Renault RN0700 • VW 504 00/507 00

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
специално разработен комбиниран продукт за VW двигатели с и
без удължен интервал на смяна на масло
филтър за улавяне на твърди частици.
може да бъде използвано също и при всички по-стари VW
двигатели
Изключение: За дизелови мотори от поредицата R5-, V10 TDI
с технология помпа дюза /година на производство преди 2006/
е необходимо масло с нормата VW 506.01
АНАЛИТИЧНИ ДАННИ
SAE Kлaс
Цвят
Вискозитет cp @ -30°C
Вискозитет cSt 40°C
Вискозитет cSt 100°C
Вискозитетен индекс (VI)
NOACK %
Съдържание на цинк ppm
Сулфатна пепел g/100g
Базово число mg KOH/g
Температура на течливост °C
Пламна температура °C
Плътност
ОПАКОВКИ

Бутилка 1л. /кашон 12 х 1 литър/
Туба 4л. /кашон 6 x 4 литра/
Варел 50 кг. /59 литра/
Варел 175 кг. /206 литра/
ОСОБЕНИ УКАЗАНИЯ

5W-30
Кафяв

5950
67
11.7
171
8.9
880
0.8
8.9
-42
230
0,848

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.
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