
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Synt 5W-30

sintetično motorno olje

Prednosti izdelka

- motorno olje najvišje učinkovitosti
- zanesljiva zaščita motorja
- visoka termična in oksidacijska stabilnost
- ekonomična poraba goriva

Uporabe

MOL Dynamic Synt 5W-30 presega zahteve večine najpomembnejših avtomobilskih združenj in proizvajalcev
motorjev.

MOL Dynamic Synt 5W -30 izpolnjuje zahteve bencinskih in dizelskih motorjev podjetja General Motors (Opel) za
dolge intervale menjave.

Motorno olje MOL Dynamic Synt 5W -30 je pridobilo odobritev za servisno olje Volkswagna, ki omogoča običajne
intervale menjave za bencinske in dizelske motorje.

MOL Dynamic Synt 5W-30 je dobilo odobritev za dolge intervale menjave BMW za vozila, ki niso opremljena z DPF.

MOL Dynamic Synt 5W-30 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.

Zahvaljujoč svoji posebni sestavi (posebno sintetično bazno olje in kompleksni sistem dodatkov) daje motorno olje
MOL Dynamic Synt 5W-30 izjemno zaščito motorju tudi ob koncu dolgih intervalov menjave motornega olja, ki jih
dovoljujejo proizvajalci vozil, tudi pri uporabi v izjemnih obratovalnih pogojih.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 5W-30
API SL/CF
MB-Approval 229.3
BMW Longlife-01
ACEA A3/B4-04
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

Proizvaja in distribuira: MOL-LUB Ltd.
Tehnični servis: H-1117 Budapest, Budafoki u. 59.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Synt 5W-30

sintetično motorno olje

Opis izdelka

MOL Dynamic Synt 5W-30 je vrhunski izdelek, izdelan iz sintetičnih baznih olj in kompleksnega sistema dodatkov
(detergent, disperzant, antioksidant, agenti proti obrabi, koroziji in penjenju, izboljševalec pretoka), ki nudi odlične
hladne pretočne lastnosti in daje najvišje stopnje učinkovitosti za osebna vozila.

Izjemno zaščiti motor in ščiti pred intenzivno obrabo, ki je običajna ob hladnih zagonih – tudi pod izjemno mrzlimi
pogoji. Omogoča enostaven hladen zagon in ščiti akumulator.

Zaradi svoje nizke stopnje izparevanje se zmanjša poraba olja in s tem izpusti škodljivih snovi.

Značilnost sintetičnih olj je oksidacijska stabilnost, ki zagotavlja obstojnost originalnih lastnosti tudi pri trajno visokih
delovnih temperaturah.

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,860Gostota pri 15 °C [g/cm3]

69,6Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

11,8Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

166Indeks viskoznosti

-39Točka tečenja [°C]

225Plamenišče (Cleveland) [°C]

10,7Bazno 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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