LINIA PLATINUM PRO

PLATINUM PRO F 5W–30
JAKOŚĆ: API: SL/CF
ACEA: A1/B1
ACEA: A5/B5
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 F 5W30 to olej stworzony z myślą o użytkownikach ceniących sobie jazdę samochodami marki
FORD. Spełnia jedną z najnowszych specyfikacji Ford WSSM2C913D, Ford WSSM2C913C.
Odpowiedni do zastosowania także w innych nowoczesnych pojazdach osobowych i lekkich dostawczych, z
silnikami
benzynowymi lub silnikami Diesla z turbodoładowaniem lub bez.
Rekomendowany do eksploatacji w każdych warunkach jazdy zarówno latem jak i zimą zapewniając
jednocześnie wydłużone okresy eksploatacji.
Z powodzeniem może być stosowanych w modelach marki Ford oraz innych pojazdach do których producent
zaleca oleje klasy API SL/CF.
Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 6.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:
Aprobaty:
Ford WSSM2C913C
Ford WSSM2C913D
Spełnia wymagania:
Renault RN 0700

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:
Parametry
klasa lepkości SAE
lepkość kinematyczna w temp. 100 0 C
wskaźnik lepkości
lepkość strukturalna CSS w 30 0 C
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Jednostki

mm 2 /s

mPa*s

Wartości typowe
5W30
9,76
164
4070

LINIA PLATINUM PRO

liczba zasadowa TBN
popiół siarczanowy
Odparowalność wg Noack'a
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych
świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.
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