Termékadatok

Syntrax Limited Slip 75W-140
hajtóműolaj önzáró diferenciálművekhez

Termékleírás
A Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 a hagyományos építésű és az önzáró diferenciálművekhez egyaránt
alkalmazható teljesen szintetikus hajtóműolaj. Kivételes tulajdonságait versenyautók önzáró diferenciálműveiben
is bizonyította. Számos nagyteljesítményű autó, így a BMW M modellek valamint a Mercedes Benz AMG modellek
önzáró diferenciálműveinél támasztott szigorú követelményeknek is maradéktalanul megfelel.

Előnyök
hatékonyan képes csillapítani a difernciálművekben fellépő rezgéseket és zajokat.
kiemelkedő nyírási stabilitása a meghosszabbított szervizciklusok során is lehetővé teszi a kedvező
tulajdonságok fenntartását.
tartósan magas üzemi hőmérsékleten is megőrzi kivételes stabilitását, ezzel a hajtómű élettartama
meghosszabbítható.
szélsőséges terhelések esetén is hatékony védelmet nyújt a kopással szemben.
kifogástalan hidegfolyási képessége alacsony üzemi hőmérsékleten is fokozott védelmet biztosít.

Tipikus értékek
Név

Mérési e l j á r á s

Mértékegység Syntrax L i m i t e d S l i p 75W-140

kin. viszkozitás 100 °C-on

ASTM D445

mm²/s

24.7

Brookfield viszkozitás -40 °C-on

ASTM D2983

mPa.s (cP)

120000

megjelenés

szemrevételezés

-

tiszta, áttetsző

lobbanáspont (zárttéri)

ISO 2592

°C

228

dermedéspont

ISO 3016

°C

-54

sűrűség 15 °C-on

DIN EN ISO 12185 g/ml

0.857

kin. viszkozitás 40 °C-on

ASTM D445

mm²/s

175

viszkozitási index

ISO 2909

-

174
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Minősítések és jóváhagyások
API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G,18, 21D
BMW LS Rear Axles
Recommended for Nissan GTR limited slip axles
*SAE Class according to J306 pre 1998

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést 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.
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