Statoil LazerWay 0W-30
Zastosowanie

Charakterystyka

LazerWay 0W-30 to w pełni syntetyczny olej
silnikowy zaprojektowany, by z nadmiarem
przewy szy najci sze wymaganie stawiane
olejom do silników benzynowych i Diesla.
Przeznaczony jest do stosowania w silnikach
z zapłonem iskrowym, a tak e w silnikach
z zapłonem samoczynnym (Diesla), gdzie
wymagana jest ekonomiczno zu ycia paliwa
i długi czas ycia silnika.
Przeznaczony do stosowania w bardzo chłodnych
klimatach, gdzie wymagana jest oszcz dno
paliwa.

LazerWay W-30 jest to w pełni syntetyczny, najwy szej
jako ci, wielosezonowy olej do silników samochodów
osobowych i dostawczych. Jest produkowany na bazie
polialfaolefin. Dzi ki swej wyj tkowej płynno ci w niskich
temperaturach umo liwia łatwy rozruch i szybk cyrkulacj
oleju w silniku nie dopuszczaj c do jego zu ycia podczas
zimnego startu, gdy wyst puje cz sto zjawisko tarcia
mieszanego – bardzo destruktywnego dla silników. Posiada
doskonałe wła ciwo ci odprowadzania ciepła od tych cz ci
silnika, gdzie wyst puj wysokie temperatury. Jego bardzo
niska lotno , odporno na działanie wysokiej temperatury i
odporno na cinanie zapewniaj wyborne smarowanie
najwa niejszych cz ci silnika oraz zmniejszenie zu ycia
oleju i paliwa. Testy wykazały przynajmniej 2,5% popraw
zu ycia paliwa.
Doskonale wymywa osady koksowe przyczyniaj c si do
utrzymania cylindrów i tłoków w czysto ci prowadz c do
wydłu enia czasu ycia silników, np. turbodoładowanych.

Zalety
Łatwo rozruchu silnika w ekstremalnie niskich
temperaturach, wydłu a czas ycia silnika, dzi ki
zmniejszeniu tarcia znacz co wpływa na
zmniejszenie zu ycia paliwa w ka dych warunkach
pracy silnika.
Typowe parametry

SAE
G sto w 15°C
Lepko w 40°C
Lepko w 100°C
CCS w –25°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 5293
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
mPas
°C
°C

Warto ci
0W-30
845
55.4
9.9
3090
167
-54
220

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
ACEA A1/B1
API SL
M111 FE > 2,5 % (wska nik oszcz dno ci paliwa)
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Polska Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-231 Kraków, Bociana 6.
Statoil Polska zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

