Informace o produktu

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Nepřetržitá ochrana od každého nastartování.

Popis
Nově objevené přilnavé molekuly
Dopravní zácpy se v dnešní době výrazně zhoršily; i běžný řidič tak zastaví a znovu se rozjede až 18 000krát1 za rok. To je nejen
nepříjemné, ale co je horší, především to vede k pomalému a trvalému poškozování motoru.
Jedinečné průlomové molekuly DUALOCK oleje Castrol MAGNATEC přilnou ke kritickým součástem motoru a společně se spojí, takže:
Vytvářejí účinné silové pole ochrany
Výrazně snižují opotřebení při zahřívání motoru2 i v režimu stop-start3, a to o 50 %
Přinášejí jedinečnou patentovanou ochranu navrženou speciálně pro moderní styly jízdy
Nepřetržitá ochrana od každého nastartování.

1 Celkový

průměr z 50 měst, index Castrol MAGNATEC STOP-START 2014
Testováno podle limitů pro opotřebení v rámci specifikací Sequence IVA API SN.
3 Testováno podle limitů pro opotřebení podle specifikací CEC OM646LA ACEA.
2

Použití
Olej Castrol Magnatec 5W-40 C3 je vhodný pro použití v automobilových benzínových a dieselových motorech, kde výrobce doporučuje
mazivo typu 5W-40 podle specifikace ACEA C3, API SN, nebo starší.
Olej Castrol Magnatec 5W-40 C3 je rovněž schválený pro použití ve vozidlech nejrůznějších výrobců; zkontrolujte prosím údaje ve
specifikacích a v příručce majitele vozidla.
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Typická charakteristika
Název

Metoda

Jednotky

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

Relativní hustota při 15 °C

ASTM D4052

g/ml

0.852

Kinematická viskozita při 100 °C

ASTM D445

mm²/s

13.7

Viskozita CCS při -30 °C (5W)

ASTM D5293

mPa.s (cP)

5700

Kinematická viskozita při 40 °C

ASTM D445

mm²/s

83

Index viskozity

ASTM D2270

-

168

Bod tuhnutí

ASTM D97

°C

-44

Bod vzplanutí, metoda PMCC

ASTM D93

°C

205

Sulfátový popel

ASTM D874

% wt

0.8

Výkonnostní specifikace produktu
ACEA C3
API SN
Meets - Fiat 9.55535-S2
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31
Renault RN 0700 / RN 0710

Skladování
Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy
vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při
teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.
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Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.
V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat
změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek
může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu
použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním
vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz
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