AD OIL 5W-30 505.01
Syntetický nízkopopelnatý motorový olej pro prodloužené intervaly výměny
Popis

Vlastnosti a výhody

AD OIL 5W-30 505.01 je lehkoběžný motorový
olej nejvyšší kvality. Jedná se o moderní,
vysoce výkonný nízkopopelnatý produkt,
vytvořený tak, aby byl schopen efektivně
mazat motor a zároveň prodloužil životnost
systémů redukujících emise v benzínových i
naftových motorech – filtrů pevných částic a
katalytických konvertorů.

AD OIL 5W-30 505.01 nabízí následující
výhody:
• Prodloužený interval výměny oleje u
vybraných typů motorů znamená
úsporu oleje a filtru.
• Snížení spotřeby paliva.
• Zvýšení vnitřní čistoty motoru a
prodloužení životnosti motoru.
• Rychlé promazání a ochrana motoru
při studených startech.
• Nízkopopelnatá speciální formulace
zabezpečuje dlouhou životnost filtrů
pevných částic.
• Redukcí výfukových plynu přispívá
k ochraně životního prostředí.

Použití
AD OIL 5W-30 505.01 byl vyvinut pro moderní
nízkoemisní
motory
mnoha
výrobců
automobilů osazených filtrem pevných částí
(DPF). Je určen pro prodloužené intervaly
výměn u benzinových a vznětových motorů
vozidel značek BMW, Mercedes Benz a
dalších. Je rovněž určen pro vozy systému
čerpadlo-tryska (PD) skupiny VW-Audi-ŠkodaSeat, pro krátký interval výměny oleje.
Upozornění:
Tento produkt nemusí být vhodný pro použití v
některých motorech. Při pochybnostech
vyhledejte potřebnou informaci v návodu k
obsluze vozidla, nebo u dodavatele oleje.

Specifikace
ACEA C3 (A3/B3/B4)
API SN/CF
VW 505.01/502.00/505.00
MB 229.51
BMW LL04
GM dexos2

Typické hodnoty
AD OIL 5W-30
505.01
DIN Test
Jednotka
Hodnota

Viskozita
Hustota
při 15°C
51757
g/ml
0,852

při 40°C
51562
mm2/s
68,9

při 100°C
51562
mm2/s
11,7

Bod
vzplanutí
ISO 2592
°C
230

Bod
tuhnutí
ISO 3016
°C
-39

Viskozit.
index
ISO 2909
166

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.
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