
Termékleírás
Napjainkban a szokásos módon használt személyautók évente átlagosan 18 ezer alkalommal indulnak el és állnak

meg. A forgalomban, a dugókban való állás, várakozás a motorban mikroszkópikus kopást idéz elő.

A legújabb iparági tesztek tanúsága szerint az új Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 használatával a Stop-Start 

üzemmódból eredő kopás számottevően mérsékelhető*.

Az új Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 egyedi összetételű molekulái rendkívüli tapadási képességük révén

ellenálló kenőfilmet hoznak létre így a Stop-Start üzem minden kritikus szakaszában készen állnak a védelemre.

Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 Azonnali védelem az indítás pillanatától. Minden egyes indításnál.

*Az iparági OM646LA teszt alapján

Alkalmazási terület
A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható amelyekhez 

a gyártómű ACEA C2, API SN minősítésnek megfelelő SAE 5W-30 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.

A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 azokhoz a Peugeot és Citroen gépkocsikhoz is alkalmazható amelyekhez 

SAE 5W-30 viszkozitási osztályú PSA B71 2290, vagy a  FIAT  gépkocsikhoz esetében a Fiat 9.55535-S1 jóváhagyású 

motorolaj használatát írják elő.

Előnyök
A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 egyedi összetételű molekulái:

    - Az olaj lefolyása után is tapadnak a fémfelületekre
    - Rendkívül erős kenőfilmet hoznak létre amely a Stop-Start üzem minden kritikus szakaszában és azt követően is
      védelmet nyújt
    - Bizonyítottan csökkentik a Stop-Start üzemmel járó kopást

A Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30 a legcsikorgóbb fagyban is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé.

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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Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30
Védelem a Stop-Start üzemből eredő kopással szemben

Termékadatok

Minősítések és jóváhagyások
ACEA C2

API SN

PSA B71 2290

Meets Fiat 9.55535-S1

Tipikus értékek
Név                                      Mérésieljárás     Mértékegység    Castrol MAGNATEC STOP-START C2 5W-30

Sűrűség 15 °C-on               ASTM D4052       g/ml                       0.85

Kin. viszkozitás 100 °Con   ASTM D445         mm²/s                    10,3

CCS viszkozitás -30 °Con  ASTM D5293       mPa.s (cP)            5500

Kin. viszkozitás 40 °C-on    ASTM D445         mm²/s                   60

Viszkozitási index               ASTM D2270           -                        159

Dermedéspont                    ASTM D97             °C                        -46

Szulfáthamu tartalom         ASTM D874         súly %                   0.7

Lobbanáspont (zárttéri)     ASTM D93              °C                        209
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