Produktdata

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E
Oavbrutet skydd och förbättrad bränsle ekonomi från varje start.

Beskrivning
Flitig körning, återuppfunnit.
Alla bilar, även dom med den senaste stop-start motor tekniken går inte optimalt i kösituationer. Trängseln i trafiken har ökat dramatisk dom
sista 10 åren, och detta medför slitage och högre bränsle förbrukning.
Just därför har vi skapat nya MAGNATEC STOP-START, som kombinerar patenterad DUALOCK molekyl teknologi med Castrol’s
mesteffektiva syntetiska basoljor.
Ger en stark oljefilmyta som skyddar mot slitage
Reduserar slitage vid kallstarter1 och stop-start2 med 50%
Förbettraf bränsle ekonomi3 under stop-start körning
Oavbrutet skydd från varje start, även för fordon med modern stop-start motor teknik.
1 Testat mot Sequence IVA API SN slitage gräns.
2 Testat mot CEC OM646LA ACEA slitage gräns.
3 Jämfört mot en industri standard 15W-40

Användningsområden
Castrol MAGANTEC STOP-START 5W-20 E är godkänd för användning i fordon som kräver ett 5W-20 smörjmedel som möter en
specifikation Ford WSS-M2C948-B , var god kolla i bilens handbok.
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Typdata
Namn

Metod

Enheter

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E

Densitet @ 15C, Relativ

ASTM D1298

g/ml

0.849

Viskositet, Kinematisk 100C

ASTM D445

mm²/s

8.1

Viskositet, CCS -30C (5W)

ASTM D5293

mPa.s (cP) 3800

Viskositet, Kinematisk 40C

ASTM D445

mm²/s

44

Viskositets Index

ASTM D2270

Ingen

162

Lägsta flytemperatur

ASTM D97

°C

-48

Flam punkt, PMCC

ASTM D93

°C

208

Sulfataska

ASTM D874

% wt

0.8

Produkt Prestanda
Meets Ford WSS-M2C948-B

Lagring
Alla förpackningar skall lagras under tak.Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och
utplåning av fatmärkning undvikes. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt
solsken eller köldgrader.
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Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av
produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa
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