Produktdata

Castrol POWER1 4T 10W-30
Overlegen akselerasjon når du vrir på gassen

Beskrivelse
Castrol POWER1 4T er en avansert, førsteklasses, halvsyntetisk motorolje som er utviklet for den nyeste generasjonen firetakts
motorsykkelmotorer. Den er spesialutformet for motorsyklister som elsker gleden ved å kjøre.
Opptil 30 % av kraften går tapt på grunn av friksjon – uten at du vet det
Castrol POWER1 4T med Power Release Technology™ øker motorsykkelens ytelse ved å optimalisere friksjonen, slik at du kan akselerere
raskere.

Anvendelsesområde
Castrol POWER1 4T er utformet for å gi motorsykkelmotorer optimal ytelse.
Den egner seg for firetakts motorsykler av alle merker, både med forgasser og drivstoffinnsprøytning, hvor det anbefales en olje med
spesifikasjon API SN (eller lavere) og JASO MA eller MA2.

Fordeler
Tester har vist at oljen gir overlegen akselerasjon straks man vrir på gassen
Power Release-teknologi ™ optimaliserer friksjonen i clutchen og reduserer interne motortap som skyldes friksjon
Oppfyller kravene til motorer med katalysator
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Typiske egenskaper
Navn

Metode

Enheter POWER1 4T 10W-30

Tetthet ved 15 °C, relativ

ASTM D4052

g/ml

0.865

Viskositet, Kinematisk 100C

ASTM D445

mm²/s

11.36

Viskositet, Kinematisk 40C

ASTM D445

mm²/s

73.7

Viskositetsindeks

ASTM D2270

Ingen

146

Flytepunkt

ASTM D97

°C

-41

Flammepunkt, PMCC

ASTM D93

°C

204

Spesifikasjoner
API SL
JASO MA2

Oppbevaring
All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å
unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C,
utsettes for direkte sollys eller frost.
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Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn
til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en
veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene
forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle
våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs
datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer
knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta
kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.
Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no
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