
Termékadatok

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50
TITANIUM FST ™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás
Az elmúlt 10 évben a sportmotorokban uralkodó effektív középnyomás közel a duplájára nőtt. A motorolajok tesztelésére
az elképesztő  teljesítményekre képes sportkocsik motorjainál nincs jobb lehetőség.
 
A TITANIUM FST™  alkalmazásával gyártott, a járműipar ékkövét jelentő  sportkocsikban tesztelt és bizonyított Castrol
EDGE SUPERCAR minden nagy teljesítményű  autó követelményeinek eleget tesz.
 
A Castrol EDGE SUPERCAR egyértelműen igazolja hogy olajainkat szélsőséges próbáknak vetjük alá
így maradéktalanul képesek megfelelni a motor és az autós mindenkori igényeinek. 

Alkalmazási terület
A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 elsősorban a FORD GT sportkocsik követelményei alapján került fejlesztésre.
 
A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 mindazokhoz a modellekhez alkalmazható és ajánlott motorolaj amelyekhez a
gyártómű  Ford WSS-M2C931-C jóváhagyású motorolaj használatát írja elő. Az Edge Supercar 5W-50 elsősorban
a FORD GT sportkocsi követelményeinek felel meg de számos más sportkocsiban is alkalmazható.
 
A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 azokhoz a modellekhez is alkalmazható amelyekhez a gyártómű  API SN vagy
korábbi minősítésű  SAE 5W-50-es viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.
 
A motorolaj kiválasztása előtt kérjük vegye figyelembe autójának kezelési kézikönyvében a kenőanyagokra vonatkozó
követelményeket. 

Előnyök
A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 a TITANIUM FST™ segítségével kifogástalan megoldást nyújt a tartósan nagy
terhelésen üzemelő, kifogástalan kenést igénylő  versenykocsik, sportkocsik és a legkorszerűbb technológiát
megtestesítő  nagy teljesítményű  autók követelményeinek.
 
A Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 használatával:
 

A motor teljesítménye rövid és hosszú távokon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik*
A legszélsőségesebb terhelések és üzemi hőmérséklet mellett is kifogástalan szintű  védelem biztosítható
Csekély marad a habzási hajlam
A világ legismertebb sportkocsijaiban elvégzett tesztekkel igazoltan a csúcsteljesítmény mindenkor kifejthető

* Az ASTM D 6593 Seq VG iparági teszt határértékéhez viszonyítva
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Tipikus értékek

Név Mérési  e l járás Mértékegység Castrol  EDGE SUPERCAR 5W-50

sűrűség 15 °C-on ASTM D4052 g/ml 0.87

kin. viszkozitás 100 °C-on ASTM D445 mm²/s 17.2

dermedéspont ASTM D97 °C -39

CCS viszkozitás -30 °C-on ASTM D5293 mPa.s (cP) 6100

kin. viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm²/s 114

viszkozitási index ASTM D2270 - 170

szulfáthamu tartalom ASTM D874 súly % 1.0

lobbanáspont (zártttéri) ASTM D93 °C 210

Minősítések és jóváhagyások
API SN
Meets Ford WSS-M2C931-C

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.
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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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