Statoil RacingWay HP 25W-50*
Zastosowanie

Charakterystyka

RacingWay HP 25W-50 jest olejem najwy szej
jako ci, przeznaczonym do 4 - suwowych,
wysilonych silników benzynowych pracuj cych
w ci kich warunkach, nadaje si tak e do
stosowania w silnikach wysokopr nych
samochodów osobowych i dostawczych pracuj cych
w ci kich warunkach (jazda miejska, rozwijanie
du ych pr dko ci na autostradach). Zalecany jest
tak e do silników nap dzanych paliwem
alkoholowym.

RacingWay HP 25W-50 jest to syntetyczny wielosezonowy
olej, produkowany na bazie polialfaolefin (PAO) i odpowiednio
dobranego zestawu dodatków uszlachetniaj cych. Zapewnia
prawidłowe smarowanie i odpowiednie ci nienie oleju w
układzie szczególnie w ekstremalnych warunkach pracy. Nie
zawiera dodatków lepko ciowych, dzi ki temu jest zawsze
jednorodny i nie zachodzi zagro enie, e w wyniku
ekstremalnych warunków pracy nast pi ci cie lub
wydzielenie si wiskozatorów – jego doskonałe parametry w
du ej mierze s zasług u ytej syntetycznej bazy.

Typowe parametry

SAE
G sto w 15°C
Lepko kin. w 40°C
Lepko kin. w 100°C
Lepko strukturalna w –20°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
25W-50
874
188
21
4000
132
-39
240

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
API SG, Porsche AG
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.

