Syntrans AT 75W-90
hajtóműolaj nehéz haszonjárművek sebességváltóihoz

Termékleírás
A Castrol Syntrans AT elsősorban a Mercedes Actros modellek követelményei alapján fejlesztett SAE 75W-90 viszkozitási
osztályú szintetikus hajtóműolaj.

Előnyök
kiemelkedő viszkozitási stabilitása széles hőmérsékleti tartományban hatékony kenést eredményez.
alacsony hőmérsékleten is kifogástalan váltási komfortot tesz lehetővé, ezzel kíméli a váltót és elősegíti az
üzemanyagtakarékos vezetési stílust.
tartósan nagy terhelés mellett is maradéktalan védelmet nyújt a kopással szemben, így a váltó élettartama
meghosszabbítható, az üzemeltetési költségek csökkenthetőek.
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Tipikus értékek
Név

Mé ré si e l j á rá s

Mé rté ke g ysé g

Syn tra n s AT 7 5 W-9 0

kin. viszkozitás 100 °C-on

ASTM D445

mm²/s

14.1

kin. viszkozitás 40 °C-on

ASTM D445

mm²/s

99

Brookfield viszkozitás -40 °C-on

ASTM D2983

mPas

49000

dermedéspont

DIN ISO 3016

°C

-42

lobbanáspont (zárttéri)

DIN 2592

°C

215

sűrűség 15 °C-on

ASTM D1298

Kg/m3

844

Minősítések és jóváhagyások
API GL-4
MB-Approval 235.11

Tárolási feltételek
Minden tárolóedényt fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a
hordókon 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.
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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
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