Produktové informácie

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40
Motorový olej pre 4-taktné motocykle vyvinutý v spolupráci s BMW

Popis
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 je syntetický motorový olej pre moderné vysokovýkonné športové motocykle s maximálnou akceleráciou a
výkonom. Race Derived technológia je založená na závodnej histórii Castrol a skúseností z testovania zabezpečujú maximálnu ochranu.
Technológia Trizone Technology™ zabezpečuje optimálnu ochranu pre motor, spojku a prevodovku i pri obtiažnych podmienkach vrátane
trvalej prevádzky. Testy potvrdili zlepšenie akcelerácie a zvýšenie výkonu.

Aplikácia
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 je motorový olej pre vysokovýkonné motory motocyklov, kde je doporučovaný olej s normou API SL alebo
JASO MA-2. Je špeciálne schválený pre motocykle BMW, modely K1600, K1300, K1200, S1000 RR, G450X. Môže byť použitý v rôznych
motocyklových prevodovkách, kde zabezpečuje excelentnú výkonnosť prevodovky.

Výhody
- Plne syntetický olej pre 4-taktné motory motocyklov s technológiou Trizone Technology™.
- Technológia Race derived zabezpečujúca maximálnu akceleráciu motora.
- Extrémna výkonnosť vzduchom a vodou chladených motorov.
- Vynikajúca spotreba a odparnosť oleja pri vysokej rýchlosti.
- Vynikajúca strihová stabilita a stabilná viskozita.
- Je v súlade s požiadavkami motorov vybavených katalyzátorom.

Typická charakteristika
Meno

Metóda

Jednotky

Typické charakteristiky

Hustota pri 15°C, relatívna

ASTM D4052

g/ml

0.85

Viskozita, kinematická pri 100°C

ASTM D445

mm²/s

13.0

Viskozita, kinematická pri 40°C

ASTM D445

mm²/s

77.2

Viskozitný index

ASTM D2270

None

171

Bod tečenia

ASTM D97

°C

- 39

Total Base Number, TBN

ASTM D2896

mg KOH/g

9.4

Bod vzplanutia, PMCC

ASTM D93

°C

200

Výkonnostné parametre produktu
API SL
JASO MA-2
BMW BMW K1300 & K1200,
K1600, S1000RR, G450X.
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Odstránenie
Zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne informácie pre tento produkt sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Tu sa
nachádzajú detailné informácie o potencionálnom nebezpečenstve, opatreniach a prvej pomoci, vrátane rizík pre životné
prostredie a informácie o nakladaní s použitými produktmi. Produkt nepoužívajte na nič iné než udáva jeho použitie.

Skladovanie
Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by
mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na
sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.
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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byt spojené s rizikami, ktoré nie sú v
tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpecného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpecnostných údajov.
Zmena technických parametrov vyhradená.
Castrol Slovensko , s.r.o. Rožnavská 24 , 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk
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