VANTAGE FULL SYTHETIC 5W-30
W pełni syntetyczny olej silnikowy
Kod produktu

Pojemność

VANFULL5W30001

1 litr

VANFULL5W30006

6 litrów

Opis Produktu
Vantage FS 5w-30 jest to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy charakteryzujący się klasą lepkości SAE 5w-30. Zaprojektowany by
zapewniać najwyższą trwałość oraz utrzymanie czystości silnika. Produkt zawiera dodatki uszlachetniające najnowszej generacji m.in. pakiet
ochronny FULL ZINC, modyfikatory chroniące olej przed ścinaniem podczas pracy w środowisku dużych obciążeń, zapobiegające utlenianiu, korozji
oraz odkładaniu się osadów.

Zastosowanie
Vantage FS 5w-30 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 4-, 6- i 8+-cylindrowych, z wieloma wałkami rozrządu,
wielozaworowych, w tym VVT, wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych.
Vantage FS 5w-30 jest olejem zalecanym do zastosowania w samochodach napędzanych benzyną, olejem napędowym oraz LPG. Może być
stosowany w pojazdach gdzie producent zaleca stosowanie olejów o lepkości 5w-30, oraz 5w-20.
Spełnia normy API SL oraz ACEA A1/B1 i ACEA A5/B5. Może być zastosowany również w aplikacjach gdzie producent zaleca użycie oleju według
normy ACEA A3/B3 lub A3/B4.
Vantage FS 5w-30 jest odpowiedni do samochodów osobowych, z napędem 4WD oraz lekkich dostawczych.

Zalety produktu
•

Spełnia europejskie normy ACEA A1/B1 oraz A5/B5

•

Dzięki pakietowi FULL ZINC zapewnia najwyższy poziom ochrony przez zużywaniu się komponentów silnika

•

Skutecznie wspiera zachowanie trwałości oraz czystości silnika

•

Zapewnia bardzo dobre osiągi oraz wysoką tolerancję na oddziaływanie wysokich temperatur

•

Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścinanie, dzięki temu redukuje konsumpcję oleju w czasie pracy silnika oraz utrzymuje
odpowiednie ciśnienie

•

Wydłuża żywotność jednostki napędowej poprzez redukcję osadów

Normy producentów

Normy branżowe
API SL ( według testów posiada jakość normy API SM i SN, jednak

Ford M2C913-B

wysoka zawartość cynku sprawia, że nie może być oficjalnie opisany

Ford M2C913-C

tymi normami )

Ford M2C913-D

ACEA A1/B1 oraz A5/B5

Renault RN 0700

Dane charakterystyczne
Gęstość w 15 stC

0,852 kg/L

Lepkość w 40 stC

52

w 100 stC

9,6

Indeks Lepkości

170

Lepkość CCS, cP w -30 stC

3660

HT/HS w 150 C

3,1

Zawartość cynku %

0,105

Zawartość fosforu

0,96

Zawartość popiołów siarczanowych, w %

1,09

Noack

9

TBN

10,1

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego

TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South

działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie
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