
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Prima 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
- okolju in katalizatorju prijazno
- mazivo z nizkim SAPS (fosfor, žveplo in sulfatni pepel)
- primerno za vozila, opremljena z DPF ali 3-smernim katalizatorjem

Uporabe

MOL Dynamic Prima 5W-40 je vrhunsko motorno olje, ki je narejeno za osebna in lahka gospodarska vozila, ki imajo
najnaprednejše bencinske ali dizelske motorje s turbo polnilnim ali sesalnim načinom delovanja.

Sintetično motorno olje MOL Dynamic Prima 5W-40 presega zahteve večine najpomembnejših avtomobilskih združenj
in proizvajalcev motorjev.

MOL Dynamic Prima 5W -40 je katalizatorjem prijazno mazivo, ki se lahko uporablja v vseh vozilih, opremljenih z
napravami za naknadno obdelavo izpušnih plinov (npr. DPF ali 3-smerni katalizator) in zahteva standard ACEA C3-04.

Motorno olje MOL Dynamic Prima 5W -40 je pridobilo servisno odobritev Volkswagna, VW 502.00/505.00/505.01, ki
omogoča običajne intervale menjave za dizelske (tudi PD - Pumpe Düse) in bencinske motorje.

Olje MOL Dynamic Prima 5W-40 je pridobilo najzahtevnejše priznanje od BMW-ja in MB-ja, ki dovoljuje dolge intervale
menjave olja pri avtomobilih z ali brez DPF.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 5W-40
API SM/CF
VW 502 00/505 00
VW 505 01
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Renault RN0700
Renault RN0710
ACEA C3-08
ACEA A3/B4-04
Ford WSS M2C917-A
Porsche A40
Fiat 9.55535-S2
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Prima 5W-40

sintetično motorno olje

Opis izdelka

MOL Dynamic Prima 5W-40 je vrhunski izdelek, proizveden z uporabo posebnih sintetičnih olj in kompleksnega
sistema dodatkov (detergent/disperzant, antioksidant, agenti proti obrabi, koroziji in penjenju, spreminjevalec
viskoznosti), ki se skladajo z najvišjimi evropskimi ter ameriškimi nivoji učinkovitosti motornih olj za osebna vozila z
bencinskimi in dizelskimi motorji.

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.

MOL Dynamic Prima 5W-40 zahvaljujoč sodobni tehnologiji dodatkov in nizkemu SAPS-u (nizka vsebnost fosforja,
žvepla in sulfatnega pepela) zmanjšuje izpuste vozila in daje daljšo življenjsko dobo za DPF.

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,852Gostota pri 15 °C [g/cm3]

86,0Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

14,5Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

176Indeks viskoznosti

-39Točka tečenja [°C]

225Plamenišče (Cleveland) [°C]

7,5Bazno število (BN) [mg KOH/g]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.

Navodila za shranjevanje in ravnanje

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