
Termékadatok

ATF Multivehicle
hajtóműolaj automata váltókhoz

Termékleírás
A Castrol ATF Multivehicle elsősorban a japán gyártmányú személygépkocsik automata váltóinak megfelelő, speciális
hajtóműolaj. Az európai és az USA-beli gépkocsik követelményeinek megfelelően magas mértékben képes csillapítani
a rezonanciát. Megfelel a legtöbb japán autógyártó által elfogadott és megkövetelt Japanese Automobile Standards
Organisation (JASO 1A) minősítésnek.

Előnyök
A Castrol ATF Multivehicle minőségi alapolajok és a legkorszerűbb adalék technológia alkalmazásával készül, így biztosítható: 

A hatékony védelem az oxidációval szemben magas üzemi hőmérsékleteken is. (kiemelkedő  viszkozitási stabilitás)
A rezonancia csillapítását és a lágy váltásokat eredményező  kiegyenlített súrlódási jellemzők 
Az alacsony hőmésékleten is kifogástalan működést garantáló kivételes hidegfolyási jellemzők

Tipikus értékek

Név Mérési  e l járás Mértékegység ATF Mult ivehic le

Sűrűség 15 °C-on JIS K 2249 g/ml 0.853

szín  - piros

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on JIS K 2283 mm²/s 33

Kinematikai vsizkozitás 100 °C-on JIS K 2283 mm²/s 7.00

Viszkozitási Index JIS K 2283 - 180

Dermedéspont JIS K 2269 °C -50.0

Brookfield viszkozitás -40 °C-on ASTM D2983 mPa.s (cP) 13700

Lobbanáspont (zárttéri) ASTM D92 °C 212
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Minősítések és jóváhagyások
JASO 1A
Recommended for use where:
- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)
is required.

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.
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