“AXXEPT” SAE 5W-30
MIDLAND “AXXEPT” SAE 5W-30 е напълно синтетично моторно
масло с удължен живот. Този висококачествен продукт е специално
разработен със съдействието на OPEL за новите модели c ECO
Service Flex гаранционни изисквания с и без удължени интервали за
смяна на моторното масло, а също така и за модели с филтър за
твърдите частици.
Съвременната адитивна технология за намалено образуване на
твърди частици и вискозитетът 5W-30 гарантират оптимални
предпоставки за най-висока сигурност, чист двигател, удължен
живот на филтъра и максимално спестяване на разходи.
КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
отлично запалване при студен двигател, екстремна защита на
двигателя и икономия на гориво
намалява емисиите изгорели газове и опазва околната среда
по-бързо смазване на системата, по-малко съпротивление, повече
постижение
максимален вискозитет и термична сигурност при удължени
интервали на смяна на маслото и повишено натоварване

СПЕЦИФИКАЦИИ
Current Specifiations
ACEA C2, C3 • API SN/CF • BMW Longlife-04 • Chrysler MS 6395,
11106 • Fiat 9.55535-G1, S1, S3 • Ford M2C917-A • GM dexos 2 • MB
229.51 • PSA B71 2290 • Renault RN0700 • VW 502 00, 505 00, 505 01
Additional Specifications
API SJ, SL, SL/CF, SM • BMW Longlife-01• GM LL-A-025, LL-B025 • MB 229.31 • VW 500 00, 501 01
ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Специално разработено за екстремно удължените интервали за
смяна на масло при OPEL възоснова на спецификациите GM LL-A
025 и GM LL-B 025
АНАЛИТИЧНИ ДАННИ
5W-30
SAE Kлaс
Цвят
Кафяв
Вискозитет cp @ -30°C
5300
Вискозитет cSt 40°C
70,3
Вискозитет cSt 100°C
12,2
Вискозитетен индекс (VI)
173
HTHS
3,6
Съдържание на цинк ppm
880
Температура на течливост °C
-36
Пламна температура °C
230
Плътност
0,852
ОПАКОВКИ

Бутилка 1л. /кашон 12 х 1 литър/
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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