Aral SuperTronic G 0W-30
magas teljesítményszintű teljesen szintetikus motorolaj

Termékleírás
Az Aral Super Tronic G 0W-30 elsősorban a korszerű benzin- és dízelüzemű Opel és Mercedes-Benz személygépkocsik
követelményei alapján fejlesztett, kiterjesztett szervizciklusokhoz is alkalmas teljesen szintetikus motorolaj. A gyártóművi
követelményekkel összhangban számos további modellhez is alkalmazható. Kivételes minőségi jellemzői a hosszú
szervizciklusok megvalósítása mellett az olajfogyasztás és az üzemanyagfogyasztás mérsékléséhez is hozzájárulnak.

Tipikus értékek
Név

Mérési eljárás

Mértékegység

Aral SuperTronic G 0W-30

sűrűség 15 °C-on

ASTM D4052

g/ml

0.8385

kin. viszkozitás 100 °C-on

ASTM D445

mm²/s

12.2

CCS viszkozitás -35 °C-on

ASTM D5293

mPa.s (cP)

5800

kin. viszkozitás 40 °C-on

ASTM D445

mm²/s

72

viszkozitási index

ASTM D2270

-

167

dermedéspont

ASTM D5985

°C

-54

lobbanáspont (zárttéri)

ASTM D92

°C

234

Minősítések és jóváhagyások
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3/ 229.5
OPEL - GM-LL-A-025
OPEL - GM-LL-B-025
VW 502 00/ 505 00

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol
az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
Aral SuperTronic G 0W-30
10 May 2012
Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.
Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350

Page 1 of 1

