Tuotetieto

Castrol POWER1 4T 10W-30
Ylivoimaisen nopea kiihtyvyys

Kuvaus
Castrol POWER1 4T on edistynyt ja ensiluokkainen osasynteettinen moottoriöljy, joka on kehitetty uusimman sukupolven moottoripyörien 4tahtimoottoreille. Se on suunniteltu erityisesti moottoripyöräilijöille, joille ajaminen on nautinto.
Jopa 30 %:n tehohäviö kitkan vuoksi ilman, että tiedät siitä. Castrol Power1 4T käyttää Power Release Technologya™ ja tehostaa pyörän
suorituskykyä optimoimalla kitkaa ja nopeuttamalla kiihdytyksiä.

Käyttö
Castrol POWER1 4T on kehitetty optimoimaan moottoripyörämoottoreiden suorituskykyä.

Se sopii kaikille 4-tahtimoottoripyörien kaasutin- ja polttoaineruiskutusjärjestelmille, joiden suositus on API SN (ja alle)
ja JASO MA tai MA2.

Edut
Testattu ja osoittanut ylivoimaisen kiihtyvyyden ja tehon
Power Release Technology™ optimoi kytkimen kitkaa ja vähentää moottorin sisäistä tehohäviötä kitkan vuoksi
Yhteensopiva katalysaattoreiden kanssa
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Tyypilliset arvot
Nimi

Menetelmä

Yksikkö POWER1 4T 10W-30

Suhteellinen tiheys @ 15C

ASTM D4052

g/ml

0.865

Kinemaattinen viskositeetti 100C

ASTM D445

mm²/s

11.36

Kinemaattinen viskositeetti 40C

ASTM D445

mm²/s

73.7

Viskositeetti-indeksi

ASTM D2270

-

146

Jähmepiste

ASTM D97

°C

-41

Leimahduspiste, PMCC

ASTM D93

°C

204

Tuotteen suorituskyky
API SL
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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Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.
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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