Produktdata

Castrol EDGE 5W-30 LL
Fluid TITANIUM - Sterkere under trykk

Beskrivelse
Moderne motorer sprenger stadig grenser innen teknologi og teknisk utvikling. De er mindre og enormt effektive, uten at det rammer ytelsen.
Avanserte motorer utfordrer oljen med økt trykk. Dette intense trykket skaper friksjon, som kan svekke motorytelsen med opptil 10 %.
Castrol EDGE med patentert Fluid TITANIUM endrer den fysiske strukturen sin slik at den er sterkere under trykk og derved holder metalldeler
atskilt og reduserer friksjon for maksimal motorytelse når du trenger den mest.
Castrol EDGE med Fluid TITANIUM: Frigjør den ekte ytelsen til motoren din.

Anvendelsesområde
Castrol EDGE 5W-30 LL egner seg for bensin- og dieseldrevne bilmotorer der produsenten anbefaler en olje med spesifikasjon ACEA C3
5W-30.
Castrol EDGE 5W-30 LL er godkjent for bruk i kjøretøy som krever en 5W-30-olje med VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 eller MBgodkjenning 229.31/229.51.

Fordeler
Castrol EDGE 5W-30 LLmed Fluid TITANIUM er det naturlige valget for sjåfører som krever maksimal motorytelse fra moderne kjøretøy som
krever høyt beskyttelsesnivå og mer høytytende oljer.
Castrol EDGE 5W-30 LL:
Endrer seg slik at den blir sterkest når trykket er høyest og beskytter motoren din
Reduserer effektreduserende friksjon for alle motorhastigheter og forhold
Uavhengig testet i henhold til de høyeste standardene for dokumentert ytelse
Anbefales av verdensledende bilprodusenter
Beskytter motoren gjennom hele oljeskiftintervallet – selv under ekstremt trykk
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Typiske egenskaper
Navn

Metode

Enheter

Castrol EDGE 5W-30 LL

Density @ 15C, Relative

ASTM D4052

g/ml

0.851

Viscosity, CCS -30C (5W)

ASTM D5293

mPa.s (cP)

5700

Viscosity, Kinematic 40C

ASTM D445

mm²/s

66

Viscosity Index

ASTM D2270

None

173

Pour Point

ASTM D97

°C

-39

Flash Point, PMCC

ASTM D93

°C

196

Ash, Sulphated

DIN 51575

% wt

0.75

Viscosity, Kinematic 100C

ASTM D445

mm²/s

11.6

Spesifikasjoner
ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

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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