Produktdata

Castrol POWER1 4T 10W-30
Överlägsen acceleration när du vrider på gashandtaget

Beskrivning
Castrol POWER1 4T är en avancerad, högkvalitativ, syntetisk motorolja som utvecklats för den senaste generationens 4-takts
motorcykelmotorer. Det är speciellt utformat för åkare som älskar känslan av att åka.
Upp till30% av kraften försvinner pga friktion utan att du vet om det.
Castrol POWER1 4T med Power Release Technology™ ökar prestandan på din motorcykel genom att optimera friktionen och gör att du
kan accelerera snabbare.

Användningsområden
Castrol POWER1 4T är utformad för att optimera prestandan för motorcykelmotorer.
Den är lämplig för alla typer av fyrtaktscyklar, både med förgasare eller bränsleinsprutning där API SL (eller tidigare) och JASO MA eller
MA2 rekommenderas.

Fördelar
Testad och beprövad att leverera överlägsen acceleration vid vridning av gasreglaget
Power Release Technology™ optimerar friktion i kopplingen och minskar motorns inre förluster på grund av friktion
Uppfyller kraven på katalysatorutrustade motorer

Page: 1/2

Typdata
Namn

Metod

Enheter POWER1 4T 10W-30

Densitet @ 15C, Relativ

ASTM D4052

g/ml

0.865

Viskositet, Kinematisk100C

ASTM D445

mm²/s

11.36

Viskositet, Kinematisk 40C

ASTM D445

mm²/s

73.7

Viskositets Index

ASTM D2270

None

146

Lägsta Flyttemperatur

ASTM D97

°C

-41

Flam Punkt, PMCC

ASTM D93

°C

204

Produkt Prestanda
API SL
JASO MA2

Lagring
Alla förpackningar skall lagras under tak.Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och
utplåning av fatmärkning undvikes. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt
solsken eller köldgrader.
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende
på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i
vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera
och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs.
Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av
produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa
rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra
standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.
Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
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