Informace o produktu

Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Okamžitá ochrana od momentu nastartování

Popis
Až 75 % opotřebení motoru vzniká při jeho zahřívání na provozní teplotu. Když motor zastaví, běžný olej steče
z kritických částí motoru, avšak olej Castrol Magnatec Professional nikoliv. Inteligentní molekuly tohoto oleje totiž
přilnou k součástem motoru a vytváří tak ochranný mazací film, který je připraven chránit motor od okamžiku
nastartování.
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF kombinuje syntetickou technologii s inteligentními molekulami pro silnější
ochranou vrstvu, která snižuje opotřebení během kritické doby zahřívání motoru.

Použití
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je vhodný pro použití v dieselových motorech osobních automobilů, kde výrobce
doporučuje motorový olej specifikace API CF nebo ACEA C3 a viskozitní třídu SAE 5W-40. Je vhodný pro vozidla, která
jsou vybavena filtry pevných částic (DPF). Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je schválen pro použití v široké škále vozů
dle schválených specifikací. Pro správnou aplikaci nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho automobilu.

Výhody
Castrol Magnatec Diesel nabízí:
Inteligentní molekuly, které ulpívají na kovových površích a poskytují tak výjimečnou ochranu vůči opotřebení.
Syntetická technologie navržená speciálně pro dieselové motory udržuje účinnost a spolehlivost motoru
Vynikající ochrana vůči opotřebení při studených startech v porovnání s oleji o vyšší viskozitě.
Výborně eliminuje obsah sazí v oleji a tím zabraňuje zahušťování oleje.
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Typická charakteristika
Název

Metoda

Jednotky

Magnatec Diesel 5W-40 DPF

Relativní hustota při 15 °C

ASTM D4052

g/ml

0,85

Viskozita, kinematická při 100 °C

ASTM D445

mm²/s

13,1

Viskozita CCS při -30 °C

ASTM D5293

mPa.s (cP)

5800

Viskozita, kinematická při 40 °C

ASTM D445

mm²/s

7675,5

Viskozitní index

ASTM D2270

-

173

Pour Point

ASTM D97

°C

-42

Bod vzplanutí, PMCC

ASTM D93

°C

203

Sulfátový popel

ASTM D874

% hm.

0,78

Výkonnostní specifikace produktu
ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife 04
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C-917A
MB-Approval 229.31
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Skladování
Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném
prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí
vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým
slunečním paprskům nebo mrazu.
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Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.
V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat
změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek
může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu
použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním
vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz
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