Ürün Bilgisi

Castrol EDGE Professional A5 0W-30
TITANIUM FST™ ile Güçlendirilmiştir

Tanımı
TITANIUM FST™ ile güçlendirilmiş Castrol EDGE Professional, her zamankinden daha çok ve daha yüksek basınçlarda
çalışan günümüz motorlarının ihtiyaç duyduğu motor yağının çok güçlü olmasını sağlar.
Castrol EDGE serisi motor yağlarımız ürettiğimiz en güçlü ve en gelişmiş motor yağıdır. İçeriğinde yer alan TITANIUM
FST™ yağ filminin gücünü iki katına çıkartır ve sürtünmeyi azaltır.
TITANIUM FST™ ile güçlendirilmiş Castrol EDGE Professional, motorunuzun en iyi performansında çalışmasına
yardımcı olur.
Castrol EDGE Professional, en yüksek global standartlara göre CO2 nötr sertifikalıdır. Ayrıca Castrol Professional’ın yeni
kalite standardını karşılamak için Mikro Filtreleme teknolojisi kullanılarak üretilmiş olup ürün kalitesinin garantisi de Optik
Partikül Ölçüm Sistemi ile doğrulanmıştır.

Uygulama
Castrol EDGE Professional A5 0W-30, araç üreticileri tarafından 0W-30, API SL/CF, ACEA A1/B1, A5/B5 veya daha
önceki spesifikasyonların tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlarda kullanımı uygundur.
Castrol EDGE Professional Volvo araçlar tarafından tavsiye edilir.

Faydaları
Castrol EDGE Professional A5 0W-30, günümüzün son teknolojisi ile üretilen, daha dar tolerans aralıklarında çalışan,
daha yüksek koruma ve düşük viskozite gereklilikleri olan üstün mühendislik sonucu geliştirilmiş motorlarınızdan
güvenle maksimum performans almanızı sağlar.
Castrol EDGE Professional A5 0W-30:
Kısa ve uzun dönem motor performansını maksimuma çıkarır.
Motorda tortu oluşumunu azaltarak motor performansının maksimuma çıkmasına yardımcı olur.
Farklı sürüş koşulları, ve sıcaklıklarda üstün koruma sağlar
Yüksek basınç altında bile maksimum performans sağlar
Motor verimliliğini arttırdığı bağımsız kaynaklarca kanıtlanmıştır.
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Tipik Özellikler
Ad ı

Metot

Birimler

Castrol EDGE Professional A5 0W-30

Yoğunluk@ 15°C

ASTM D4052

g/ml

0.8422

Viskozite @ 100°C

ASTM D445

mm²/s

9.9

Viskozite CCS @-35°C (0W)

ASTM D5293

mPa.s (cP) 5708

Viskozite @ 40°C

ASTM D445

mm²/s

52

Viskozite İndeksi

IP 226

-

180

Akma Noktası

IP 15

°C

-45

Parlama Noktası, PMCC

IP 34

°C

206

Sülfat Külü

IP 163

% wt

1.1

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri
ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/CF
Volvo cars recommends Castrol EDGE Professional
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Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru
ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi
kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi
sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş.,
ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart
satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.
BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr
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