Statoil LazerWay LL 5W-30
Zastosowanie

Charakterystyka

LazerWay LL 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy
zaprojektowany specjalnie pod k tem wydłu onych przebiegów
dla niektórych modeli Volkswagena.

LazerWay LL 5W-30 jest to w pełni syntetyczny,
najwy szej jako ci, wykonany w oparciu
o najnowsza obecnie dost pn technologi
produkcji. Spełnia wymagania stawiane
w normach VW504.00/507.00 dla olejów do
zastosowania przy wydłu onych przebiegach.
LazerWay LL 5W-30 przeszedł najci sze testy
eksploatacyjne w celu zapewnienia mo liwo ci
stosowania go przy wydłu onych przebiegach
mi dzy wymianami.

Zalety
LazerWay LL 5W-30 daje mo liwo dwukrotnie rzadszych
wymian oleju w nowych silnikach VW/Audi. Zapewnia
niezawodne smarowanie we wszystkich temperaturach pracy
oraz łatwe rozruchy silnika przy bardzo zimnym klimacie. Niska
lepko LazerWaya LL owocuje oszcz dno ciami w zu yciu
paliwa. Doskonałe własno ci przeciwzu yciowe zapewniaj
długi czas ycia serwisowego silnika.
Typowe parametry

SAE
G sto w 15°C
Lepko w 40°C
Lepko w 100°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu
HT/HS
CCS przy -30°C

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92
CEC L-36-A-90
ASTM D 5293

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

Warto ci
5W-30
849
73
11,9
160
-54
210
>3,5
5100

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
VW 504.00/507.00
ACEA A3/B4/C3
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

