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Toepassing

Gebruiksaanwijzing

-

Peil regelmatig het oliepeil van uw voertuig. Vul nooit meer bij dan het maximumstreepje van de peilstok. Gebruik een type
olie zoals aangegeven in de handleiding van uw voertuig. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar of te
downloaden via de website.

Synthetische, brandstofbesparende, universele, zeer hoogwaardige motorolie. Bedoeld voor benzine- en dieselmotoren
waarvoor de meest moderne specificaties gevraagd worden. Uitermate geschikt voor direct geïnjecteerde dieselmotoren met
turbo.

Beschrijving

Prestatieniveau

ACEA A3/B4-12

API SN/CF

VW 502.00/505.00

MB 229.3/226.5

Porsche A40

BMW Longlife-01

GM LL-B-025

Renault RN0700/RN0710

Fiat 9.55535-M2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,853

Viscositeit -30 °C, mPa.s 5740

Viscositeit 40 °C, mm²/s 90,20

Viscositeit 100 °C, mm²/s 15,00

Viscositeitindex 173

Vlampunt COC, °C 223

Vloeipunt, °C -42

Publicatiedatum: 2-2-2021

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle
productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen,
de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te
downloaden.
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Totaal basisnummer, mgKOH/g 10,5

Sulfaatasgehalte, % 1,33

Publicatiedatum: 2-2-2021

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze
producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle
productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen,
de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te
downloaden.
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