Statoil SuperWay TDI
Zastosowanie

Charakterystyka

Przeznaczony jest do stosowania
w nowoczesnych turbodoładowanych
silnikach Diesla, tak e z bezpo rednim
wtryskiem paliwa, stosowanych
w samochodach osobowych i dostawczych.
Mo e by tak e u yty do
najnowocze niejszych i starszych silników
benzynowych i z zapłonem samoczynnym
redniej mocy w samochodach osobowych
i ci arowych.

Zawiera mieszanin oleju syntetycznego i niskotarciowego oleju
mineralnego. SuperWay TDI 10W-40 ma doskonałe wła ciwo ci
zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach, co zapewnia
niezawodne smarowanie i rozruch zimnych silników w niskich
temperaturach, a tak e bezbł dn prac w wysokich temperaturach.
SuperWay TDI 10W-40 ma nisk lotno , co zmniejsza zu ycie oleju.
Produkt charakteryzuje si tak e niskim tarciem, co powoduje
zmniejszenie zu ycia paliwa. Dodatki czyszcz ce zapewniaj
doskonał prac i długowieczno silnika.
SuperWay TDI 10W-40 zapewnia wy mienite smarowanie w ka dych
warunkach pracy, tak e przy wydłu onych okresach mi dzy
wymianami oleju.

Typowe parametry

SAE
G sto w 15°C
Lepko kin. w 40°C
Lepko kin. w 100°C
Lepko strukturalna 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
10W-40
872
99,5
14,6
3100
152
-36
225

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 B4/B3/A2/E2, API SJ/CF.
Poziom jako ci: VW 500.00/505.00, Volvo VDS-2, MB 228.1, MB 229.1, MAN 271.
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.

