Tuotetieto

Castrol Power 1 4T 10W-30
Power Release Formula

Kuvaus
Castrol Power 1 4T 10W-30 on pitkälle kehitetty, korkealaatuinen moottoriöljy viimeisimmän sukupolven moottoripyörien 4tahtimoottooreihin. Power Release Formula mahdollistaa moottorin maksimi tehon käytön korkeilla kierrosluvuilla ja
selvän edun verrattuna muihin moottoripyöräöljyihin.

Lisäksi Castrol Trizone Technology™ varmistaa moottorin suojan. Power Release Formula vähentää moottorin sisäistä
kitkaa sekä säilyttää märkäkytkimen tehokkaan toiminnan parantaen tehon siirtoa takapyörälle.

Castrol Power 1 4T - suunniteltua suorituskykyä

Käyttö
Castrol Power 1 4T 10W-30 on suunniteltu optimoimaan suorituskyky ja suoja moderneille moottoripyörille, joihin
vaatimukset ovat API SJ ja JASO MA2.
.

Edut
- Kehittynyt koostumus 4-tahtisiin moottoripyörien moottoreihin
- Testattu parempi reagointi kaasuun
- Juoksee nopeasti kylmässä ja vähentää moottorin sisäistä kitkaa
- Trizone Technology™ suojaa moottoria, kytkintä ja vaihteistoa
- Testit osoittavat, että Castrol 1 4T 10W-30 mahdollistaa 7.3% paremman kiihtyvyyden verrattuna 20W-50 öljyyn

Page 1 of 2

Tyypilliset arvot
Nimi

Menetelmä

Yksikkö

Castrol Power 1 4T 10W-30

Ominaispaino 15°C

ASTM D4052 g/ml

0.875

Viskositeetti, kinemaattinen 100°C

ASTM D445

10.5

Viskositeetti, CCS -25°C (10W)

ASTM D5293 mPa.s (cP) 5000

Viskositeetti, kinemaattinen 40°C

ASTM D445

Viskositeetti-indeksi

ASTM D2270 -

150

Leimahduspiste, PMCC

ASTM D93

°C

209

Sulfaattituhka

ASTM D874

p-%

1.2

mm²/s
mm²/s

68

Tuotteen suorituskyky
API SJ
JASO MA2

Varastointi
Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida
siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnät häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60º C,
eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.
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Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat
laboratoriossa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio.
Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa
lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana materiaaliturvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämistä, turvallista
käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suositusten noudattamatta jättämisestä tai
materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota
yhteyttä paikalliseen edustajaamme.
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