
 
 

“SYNOVA” SAE 5W-40 
 

 

MIDLAND “SYNOVA” SAE 5W-40 е напълно синтетично моторно масло 

с удължен живот. Съвременната технология се базира на намаленото 

участие на сулфат, фосфор и сяра (low SAPS), което  силно намалява 

емисиите изгорели газове и удължава живота на системите за тяхното 

изхвърляне при съвременните дизелови двигатели с филтър за улавяне на 

твърдите частици.. Употребата на гориво остава нормална и при удължени 

интервали на смяна на маслото. В сравнение с традиционните моторни 

масла съществуват следните  

 

 

КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА 

 

 отлично запалване при изключително ниски температури 

 моментално смазване и намалено износване на двигателя 

 екстремна издръжливост на високи температури 

 намалени емисии изгорели газове, благодарение на технологията 

“low SAPS” 

 по-добро постижение на мотора благодарение на неговата 

чистота, предпазва от отлагания и шлам 

 специално формулирано за Euro IV норма 

 максимална стабилност при остаряване и термична натовареност   

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИИ  

ACEA C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • FIAT 9.55535-D3, -

GH2, -S2, -T2 • FORD M2C917-A • GM/OPEL dexos 2/GM-LL-A-

025/GM-LL-B-025 • MB Approval 229.51 • PORSCHE A40  

Renault RN0700/RN0710 • VW 502 00/505 00/505 01 

 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 идеален за употреба при новите Euro IV бензинови и дизелови 

двигатели при леките коли и 4X4 със система за изхвърляне на 

изгорели газове като тази с филтър за изхвърляне на твърдите 

частици 

 удължен интервал на смяна на маслото, както и на филтъра за 

залавяне на твърди частици.   

 препоръчва се при BMW модели, където е предписано моторно 

масло със спецификацията Longlife – 98, 01или 04 

 

АНАЛИТИЧНИ ДАННИ 

SAE Kлaс                                              5W-40 

Цвят Кафяв 

Вискозитет cp @ -30°C                          5970 

Вискозитет cSt 40°C                               85 

Вискозитет cSt 100°C                             14 

Вискозитетен индекс  (VI)                      170 

Високотемп. Вискозитет 150°C 10(6) Sec(1)cP      3,7 

Съдържание на цинк ppm 880 

Температура на течливост °C               -36 

Пламна температура °C                         220 

Плътност    0,848 

 

ОПАКОВКИ 

 
Бутилка 1л. /кашон 12 х 1 литър/ 

Туба 4л. /кашон 6x4 литра/ 

Варел 50 кг. /59 литра/ 

Варел 175 кг. /205 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.  
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