Statoil Ultra Diesel HD 20W-50
Zastosowanie
Olej Ultra Diesel HD przeznaczony
jest do stosowania w silnikach wysokopr nych (Diesla), wolnoss cych i doładowanych (turbo), pracuj cych w ci kich warunkach eksploatacji. Mo na go tak e stosowa
w silnikach benzynowych o zapłonie
iskrowym. Mo e by zalecany do
silników eksploatowanych na paliwie wysokosiarkowym (nawet do
1,0 % siarki).
Ultra Diesel HD jest polecany do
stosowania w silnikach zu ytych
i po znacznych przebiegach.

Charakterystyka:
Wielosezonowy olej silnikowy Ultra Diesel HD skomponowany jest na mineralnej, hydrorafinowanej bazie olejowej z odpowiednio dobranym pakietem
dodatków uszlachetniaj cych, zapewniaj cych bardzo dobre wła ciwo ci u ytkowe, takie jak:

-

ochrona przed nadmiernym zu yciem współpracuj cych ze sob cz
przy ekstremalnych naciskach,

-

utrzymywanie wła ciwego ci nienia oleju w układach smarowania tak e
w zu ytych silnikach,

-

zapobieganie powstawaniu szlamów i osadów nawet podczas jazdy
miejskiej,

-

utrzymywanie silnika w czysto ci i zapobieganie nadmiernemu zu yciu
gładzi cylindra i tłoków,

-

zabezpieczanie antykorozyjne, szczególnie wa ne przy zasilaniu silnika
paliwem o du ej zawarto ci siarki

-

ci

dobra współpraca z uszczelnieniami wyst puj cymi w silniku.

Typowe dane

Sposób post powania
z produktem

Parametr

Jednostka

SAE
Lepko kin. w 100°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu
Liczba zasadowa
CCS w -15°C
Popiół siarczanowy

mm²/s
°C
°C
mg KOH/g
mPas
% wag.

20W-50
17
133
-31
234
11
5500
1,8

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.

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.
Aprobaty
API CD/SF, WT-52/2001/STATOIL
Dalsze informacje
Adres

Statoil Poland Sp. z oo.

Tel/fax +48 12 415 7000

31-476 Kraków, Lubla ska 38.

fax

+48 12 415 7100

Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

