
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Essence 5W-40
sintetično motorno olje

Prednosti izdelka
- izjemno dolg interval menjave olja, nizki stroški obratovanja- izjemno visoka učinkovitost, dolga življenjska doba
motorja- sintetično motorno olje za varčevanje goriva- odlične lastnosti hladnega pretoka, enostaven hladen zagon-
izjemno nizka hlapnost, nizka poraba olja- strižna stabilnost in ohranitev karakteristik, zaščita proti obrabi

Uporabe
MOL Essence 5W-40 je idealno mazivo za osebna in lahka gospodarska vozila, ki imajo napredne bencinske ali
dizelske motorje s turbo polnilnim ali sesalnim načinom delovanja.

Zahvaljujoč posebni sestavi iz baznega olja in dodatkov lahko MOL Essence 5W-40 izpolni potrebo po daljšem času
menjave in težjih pogojih za vozila, ki potrebujejo navedene nivoje učinkovitosti delovanja.

Specifikacije in odobritve
Stopnja viskoznosti: SAE 5W-40
API SN
ACEA A3/B4-08
API SM/CF
VW 502 00/505 00
Porsche A40
Renault RN0700
Renault RN0710

Opis izdelka
MOL Essence 5W-40 je napreden produkt, proizveden z uporabo posebnih sintetičnih baznih olj in kompleksnega
sistema dodatkov (detergent/disperzant, antioksidant, agenti proti obrabi, koroziji in penjenju, spreminjevalec
pretoka), ki ustvarijo unikatne pretočne lastnosti, skladne z najvišjimi evropskimi ter ameriškimi nivoji učinkovitosti
motornih olj za bencinske in dizelske motorje.

Zaradi visokega indeksa viskoznosti se njegove lastnosti pretoka le zmerno spreminjajo z delovno temperaturo, zato
daje ugodne mazalne pogoje v vseh delovnih pogojih.

Izjemna oksidacijska stabilnost zagotavlja obstojnost originalnih lastnosti tudi pri trajno visokih delovnih temperaturah
motorja.

Njegova nizka stopnja izhlapevanja zmanjšuje porabo motornega olja in s tem izpuste škodljivih snovi.

Običajne lastnosti
Običajne vrednostiLastnosti

0,859Gostota pri 15 °C [g/cm3]

88,2Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

14,2Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

-36Točka tečenja [°C]

225Plamenišče (Cleveland) [°C]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Essence 5W-40
sintetično motorno olje

Navodila za shranjevanje in ravnanje
V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60  meseci
Nevarnost vnetljivosti: IIIB
Priporočena temperatura skladiščenja: max. 40°C

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.

H-1986 Budapest, MOL Plc.   Tel: +36-1-4640236    Faks: +36-1-4640304    E-pošta: lubricants@mol.hu
007.003.008RazličicaZadnja revizija: 2015.01.07 8:26


