
 

 
 

AD OIL 5W-40  
Extrémně výkonný, syntetický motorový olej s nízkým obsahem popela
 
AD OIL 5W-40 je motorový olej vyrobený  z 
vysoce kvalitních syntetických základových 
olejů a komplexu aditiv. Splňuje požadavky 
řady oborových norem na provozní náplně a je 
schválen předními výrobci automobilů. Svou 
viskozitou je určen jako typický celoroční 
motorový olej formulovaný tak, že je možné jej 
použít téměř ve všech benzínových a 
naftových motorech osobních a lehkých 
užitkových vozidel.  

 
Použití 
AD OIL 5W-40 splňuje požadavky většiny 
výrobců automobilů a motorů a proto je vhodný 
jako univerzální olej, který sjednotí množství 
používaných motorových olejů ve vozovém 
parku. Vhodný je mimo jiné i pro motory typu 
PD koncernu VW a motory dalších výrobců dle 
uvedených specifikací.   

 
Vlastnosti a výhody 
AD OIL 5W-40 má následující výhody: 

• Garantuje rychlé promazání motoru 
v zimě při extrémních mrazech a 
současně zaručuje dostatečně silný a 
únosný mazací film při teplotách oleje 
do 160°C. Tyto extrémní plusové 
teploty se u moderních motorů 

dosahují v letních měsících při plném 
výkonu motoru 

• Udrží své viskozitně teplotní chování a 
svou viskozitní třídu po celý interval 
výměny. 

• Díky syntetickému základovému oleji 
má produkt velmi nízkou odparnost a 
motor vykazuje malou spotřebou oleje. 

• Funkce vymezení vůlí hydraulických 
zdvihátek a okamžité promazání všech 
funkčních částí motoru je zaručeno 
v celé šíři pracovních teplot. 

• Testy prokázaly několikaprocentní 
úsporu paliva oproti konvenčním 
motorovým olejům 

• Při přechodu z konvenčních a 
polosyntetických olejů není nutno 
provádět další opatření.  

 

 
Specifikace 
ACEA C3 (A3/B3/B4) 
API SN/CF  
VW 502.00/505.00/505.01  
MB 229.51, 226.5  
BMW LL-04; GM dexos2  
FORD WSS-M2C917-A  
RENAULT RN0700/RN0710; FIAT 9.55535-S2 

Typické hodnoty 
 

AD OIL 5W-40 
 

Hustota 
při 15°C 

Viskozita Bod 
vzplanutí 

Bod 
tuhnutí 

Viskozit. 
index při 40°C při 100°C 

DIN  Test 51757 51562 51562 ISO 2592 ISO 3016 ISO 2909 

Jednotka g/ml mm2/s mm2/s °C °C - 

Hodnota 0,850 83,0 14,0 232 -42 175 

 
Jedná se o informativní údaje, změny hodnot jsou vyhrazeny. V případě reklamace je nutné 
postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. 
Ochrana zdraví: Při zacházení s mazivy je třeba dbát na všeobecná pravidla ochrany při práci, viz list 
s bezpečnostními údaji. 
 
 
 
AD Partner CZ & SK,  a.s.  
Moskevská 659/63a 
11000  Praha 10 

www.adpartner.cz0 Plzeň 


