Produktové informácie

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
Okamžitá ochrana od momentu otočenia kľúčikom.

Popis
Castrol Magnatec Diesel kombinuje špeciálnu dieselovú technológiu s inteligentnými molekulami a vytvára extra ochrannú vrstvu,
redukujúc opotrebovanie počas kritickej fázy štartovania motora.
Jedinečná formulácia ochraňuje od momentu otočenia kľúčikom a dramaticky redukuje* opotrebenie motora.
* testované podľa priemyselného testu opotrebenia Sequence IVA

Aplikácia
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 je motorový olej vhodný pre naftové motory, kde je výrobcom doporučovaný olej špecifikácie API CF,
ACEA A3/B4, A3/B3 alebo skoršie špecifikácie mazív s viskozitou 10W-40.
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 je schválený pre použitie v naftových motoroch vozidiel VW Group, kde je požadovaná špecifikácia VW
505 00 s viskozitou SAE 10W-40 a naftových motoroch vozidiel Mercedes požadujúcich špecifikáciu MB-Approval 229.1 s viskozitou SAE
10W-40.
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Výhody
Castrol Magnatec Diesel je vždy pripravený ochraňovať:
- Inteligentné molekuly priľnú na kovový povrch vytvárajúc extra ochrannú vrstvu proti opotrebeniu
- Špeciálna dieselová technológia udržiava motor efektívny a s výbornou odozvou
- Zabezpečuje excelentné spracovanie sadzí pri minimálnom zahusťovaní oleja
- Prekračuje väčšinu najnáročnejších priemyselných testov na ochranu naftových motorov.

Typická charakteristika
Meno

Metóda

Jednotky

Typické charakteristiky

Hustota pri 15°C, relatívna

ASTM D4052

g/ml

0.8623

Viskozita, kinematická pri 100°C

ASTM D445

mm²/s

14.3

Viskozita, CCS pri -25°C (10W)

ASTM D5293

mPa.s (cP)

6750

Viskozita, kinematická pri 40°C cSt

ASTM D445

cSt

96

Viskozitný index

ASTM D2270

None

155

Bod tečenia

ASTM D97

°C

-33

Bod vzplanutia, PMCC

ASTM D93

°C

199

Sulfátový popol

ASTM D874

% wt

0.96

Výkonnostné parametre produktu
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL
MB-Approval 226.5/ 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00
Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

Odstránenie
Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

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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Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súcasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hladiska použitia. Výrobok môže byt bez
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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.
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