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Toepassing

Gebruiksaanwijzing

Geschikt voor het gebruik in moderne Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR systemen. Kan ook veilig worden gebruikt in
oudere motoren met een Euro 3 of Euro 4 classificatie indien voorgeschreven door de fabrikant.

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.

Moderne, brandstofbesparende, low SAPS-olie. Ontwikkeld voor zwaarbelaste dieselmotoren met een roetfilter- of
uitlaatgasnabehandeling. Zeer geschikt voor alle (off)road-toepassingen en draagt bij aan een lage deeltjesuitstoot. Heeft
een uitstekende weerstand tegen slijtage en verlengt de levensduur van katalysatoren en roetfilters.

Beschrijving

Prestatieniveau

ACEA E9

API-CK-4 / SN

MB 228.31

MAN M 3775

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel DFS 93K222

Deutz DQC III-18 LA

MTU Type 2.1

Mack EO-S 4.5

Volvo VDS-4.5

Renault VI RLD-3

Ford WSS-M2C171-F1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,866

Viscositeit -25 °C, mPa.s 6090

Publicatiedatum: 16-3-2021

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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Viscositeit 40 °C, mm²/s 97,70

Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,70

Viscositeitindex 156

Vlampunt COC, °C 226

Vloeipunt, °C -39

Totaal basisnummer, mgKOH/g 8,1

Sulfaatasgehalte, % 0,90
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