
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Synt RN 5W-30

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
- popolna zaščita naprave za naknadno obdelavo izpušnih plinov
- visoka termična in oksidacijska stabilnost
- nizka stopnja izhlapevanja/zmanjšana poraba olja

Uporabe

Sintetično motorno olje vrhunske kvalitete, ki je namenjeno najsodobnejšim osebnim in lahkim gospodarskim vozilom.

Zaradi izrednih lastnosti, nizke delovne viskoznosti in nizkih vsebnosti SAPS-a (fosfor, žveplo in sulfatni pepel) je to
katalizatorjem prijazno motorno olje.

Skladno z zahtevami motornega testa za Renault.

Zagotavlja dolgo življenjsko dobo in najvišjo stopnjo zaščite za bencinske in dizelske motorje.

Specifikacije in odobritve

Stopnja viskoznosti: SAE 5W-30
Renault RN0720
ACEA C4-08

Opis izdelka

MOL Dynamic Synt RN 5W-30 je visoko zmogljiv izdelek, ki je proizveden iz sintetičnih baznih olj in kompleksnega
sistema dodatkov (spreminjevalec viskoznosti, razbremenjevalec točke tečenja, detergent/disperzant, antioksidant,
agenti proti obrabi, koroziji in penjenju), daje visoko učinkovitost evropskih ter ameriških bencinskih in dizelskih
osebnih vozil.

Zaradi posebnega sistema dodatkov nudi odlično zaščito proti obrabi in poveča življenjsko dobo sistema za naknadno
obdelavo izpušnih plinov.

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

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,862Gostota pri 15 °C [g/cm3]

70,0Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

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

-42Točka tečenja [°C]

230Plamenišče (Cleveland) [°C]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Synt RN 5W-30

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
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