LINIA PLATINUM PRO

PLATINUM PRO V 5W–30
JAKOŚĆ: ACEA: C3
API: SN
LEPKOŚĆ: SAE: 5W30

CHARAKTERYSTYKA:
Platinum PRO to najnowsza generacja profesjonalnych olejów silnikowych z rewolucyjną technologią SMART
Formula oraz systemem podwójnej filtracji oleju.
Platinum PRO spełnia, bądź przewyższa najnowsze wymagania producentów samochodów. Podwójna filtracja
to gwarancja najwyższej jakości i zapewnienie wyjątkowej czystości oleju. SMART Formula to pewność i
niezawodność silnika pojazdu w każdej sytuacji:
• wyjątkowa ochrona silnika w każdych warunkach użytkowania;
• obniżenie kosztów eksploatacji poprzez oszczędność paliwa;
• zmniejszenie emisji związków szkodliwych dla środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:
Platinum PRO V 5W30 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji przede wszystkim w silnikach
samochodów osobowych i dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizatory
oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, posiadających systemy oczyszczania spalin takie jak: DPF –
filtr cząstek stałych, TWC – katalizator trójfunkcyjny.
Spełnia najnowsze wymagania Volkswagena VW 504.00/507.00, ale może być także stosowany w silnikach
wymagających starszych specyfikacji VW. Oprócz samochodów koncernu Volkswagen: Audi, Seat i Skoda,
świetnie nadaje się do użycia w samochodach osobowych i terenowych innych producentów. Rekomendowany
do pojazdów spełniających normy Euro 6.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:
Aprobaty:
VW 504.00/ 507.00
MBApproval 229.51
BMW Longlife04
Porsche C30

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:
Parametry
klasa lepkości SAE
lepkość kinematyczna w temp. 100 0 C
wskaźnik lepkości
lepkość strukturalna CSS w 30 0 C
liczba zasadowa TBN
popiół siarczanowy
Odparowalność wg Noack'a
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Wartości typowe
5W30
12,0
170
6060
6,4
0,74
9,7

LINIA PLATINUM PRO

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych
świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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