Ürün Bilgisi

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
Harekete Geçtiğiniz Andan İtibaren Kesintisiz Koruma Ve Yakıt Ekonomisi

Tanımı
Tüm otomobiller, en yeni dur-kalk motor teknolojisine sahip olanlar bile, trafik sıkışıklığında en iyi
performansı göstermiyorlar. Ve trafik sıkışıklığı son 10 yılda çarpıcı biçimde artmış ve motorun
aşınmasına ve yakıt israfına yol açmıştır. Bu yüzden patentli DUALOCK molekül teknolojisini Castrol’ün
en verimli tam sentetik bazyağları ile birleştiren yeni MAGNATEC STOP-START'ı yarattık.
Aşınmaya karşı güçlü bir kuvvet alanı oluşturur.
İlk ısınma1 ve dur-kalk2 aşınmasını % 50 azaltır.
Gelişmiş yakıt ekonomisi3 sağlar.
Castrol MAGNATEC STOP-START Hibrit * ile test edilmiştir.
1 Sequence IVA API SN aşınma limitlerine göre test edilmiştir.
2 CEC OM646LA ACEA aşınma limitlerine göre test edilmiştir .
3 15W-40 endüstri referanslarına göre test edilmiştir.

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Uygulama
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3, araç üreticilerinin ACEA C3, API SN 5W-30 spesifikasyonlarını
önerdiği otomotiv benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur.
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Tipik Özellikler
Adı

Metot

Birimler

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30
C3

Yoğunluk@ 15°C

ASTM
D4052

g/ml

0.853

Viskozite @ 100°C

ASTM D445

mm²/s

12.1

Viskozite CCS @ -30°C
(5W)

ASTM
D5293

mPa.s
(cP)

5800

Viskozite @ 40°C

ASTM D445

mm²/s

72

Viskozite İndeksi

ASTM
D2270

-

165

Akma Noktası

ASTM D97

°C

-42

Parlama Noktası, PMCC

ASTM D93

°C

201

Sülfat Külü

ASTM D874

% ağır.

0.8

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir

Ürün Performans Özellikleri
ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
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