Date despre produs

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3
PROTECȚIE NON-STOP ȘI ECONOMIE DE COMBUSTIBIL ÎMBUNĂTĂȚITĂ DE LA FIECARE START

Descriere
Ocupat de conducere, reinventat.
Toate masinile, chiar si cele cu cea mai recenta tehnologie a motorului stop-start nu performeaza la cel mai bun nivel al
lor în conditii de trafic congestionat.
Iar aglomeratia in trafic a crescut dramatic în ultimii 10 ani, cauzând uzura motorului și consumul sporit de
combustibil.
De aceea am creat noul Castrol MAGNATEC STOP-START, combinând tehnologia moleculei DUALOCK cu cele mai
eficiente uleiuri de bază complet sintetice Castrol.
Formează un câmp de forță puternic de protecție impotriva uzurii
Reduce dramatic atât uzura in perioada de încălzire1, cât și cea de stop - start2 cu 50%
Economie îmbunătățită de combustibil 3
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 este testat în autovehicule Hybrid*.
Protecție non-stop de la fiecare pornire, chiar și pentru vehiculele cu tehnologie modernă a motorului de stop - start.
1 Testat comparativ cu limita de uzură API SN secvență IVA.
2 Testat comparativ cu limitele de uzură CEC OM646LA ACEA.
3 Comparativ cu standardele industriei pt un ulei de referinta 15W-40.
* Toyota Prius, EPA NYCC.

Domeniul de aplicare
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 este potrivit pentru utilizarea în vehiculele pe benzină și diesel, unde
producătorul recomandă un lubrifiant ACEA C3, API SN 5W-30.
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 este omologat pentru utilizare în vehicule de la producători de top, vă
rugăm să consultați manualul proprietarului.
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Caracteristici tipice
Nume

Metoda

Densitaterelativa @ 15C,

ASTM D4052 g/ml

Vascozitate cinematica 100C ASTM D445

Unitate de masura Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3

mm²/s

0.853
12.1

Vascozitate , CCS -30C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP)

5800

Vascozitate cinematica 40C

ASTM D445

72

Indice de vacozitate

ASTM D2270 None

165

Punct de congelare

ASTM D97

°C

-42

Punct de inflamare , PMCC

ASTM D93

°C

201

Cenusa sulafatata

ASTM D874

% wt

0.8

mm²/s

Performantele cerute produsului
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

Stocare
Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiele
trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu
trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.
.
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Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct
sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt
oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea
utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte
legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea
informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio
responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau
datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre
standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.
Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
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