Produktové informácie

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

Popis
Až 75% opotrebenia motora vzniká pri jeho štartovaní a zahrievaní na prevádzkovú teplotu. Keď motor zastaví, bežný olej stečie z kritických
častí motora, avšak olej Castrol Magnatec nie. Inteligentné molekuly priľnú ako magnet k súčiastkám motora a vytvárajú tak ochranný mazací
film, ktorý je pripravený chrániť motor od okamžiku naštartovania.
Castrol Magnatec Diesel kombinuje dieslovú technológiu s inteligentnými molekulami pre silnejšiu vrstvu ochrany, redukciu opotrebovania
počas kritických fáz štartovania a zahrievania motora.

Aplikácia
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je vhodný pre naftové motory, kde výrobcovia doporučujú olej špecifikácie API CF alebo ACEA C3 5W40, vrátane vozov vybavených filtrom pevných častíc.
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF je schválený pre použitie v širokej škále vozov podľa schválených špecifikácií.

Výhody
Castrol Magnatec Diesel je vždy pripravený ochraňovať:
inteligentné molekuly priľnú na kovový povrch a vytvárajú extra ochranu proti opotrebeniu motora
dieslová technológia udržiava efektivitu motora a jeho schopnosť reagovať
výnimočná výkonnosť pri extrémne chladných štartoch aj v porovnaní s olejmi s nižšou viskozitou
zabezpečuje vynikajúce spracovanie sadzí a tým minimalizuje zahusťovanie oleja

Typická charakteristika
Meno

Metóda

Jednotky

Typické charakteristiky

Hustota pri 15°C, relatívna

ASTM D4052

g/ml

0.848

Viskozita, kinematická pri 100°C

ASTM D445

mm²/s

13.9

Viskozita, CCS pri -30°C

ASTM D5293

mPa.s (cP)

5550

Viskozita, kinematická pri 40°C

ASTM D445

mm²/s

82

Viskozitný index

ASTM D2270

None

174

Bod tečenia

ASTM D97

°C

-48

Bod vzplanutia, PMCC

ASTM D93

°C

210

Sulfátový popol

ASTM D874

% wt

0.8
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Výkonnostné parametre 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

Odstránenie
Zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne informácie pre tento produkt sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Tu sa
nachádzajú detailné informácie o potencionálnom nebezpečenstve, opatreniach a prvej pomoci, vrátane rizík pre životné
prostredie a informácie o nakladaní s použitými produktmi. Produkt nepoužívajte na nič iné než udáva jeho použitie.

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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