LINIA PLATINUM PRO

PLATINUM PRO 0W20
JAKOŚĆ: API: SN RC
ILSAC: GF5
LEPKOŚĆ: SAE: 0W20

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 0W20 to najwyższej jakości, olej silnikowy zapewniający skuteczne smarowanie silnika w
każdych warunkach eksploatacji zarówno latem jak i zimą. Odpowiedni do silników samochodów osobowych i
lekkich dostawczych co do których producent zaleca zastosowanie oleju o poziomie jakości SN wg klasyfikacji
API.
Doskonała charakterystyka lepkościowotemperaturowa gwarantuje wysoką ochronę silnika już od momentu
jego uruchomienia również w warunkach bardzo niskich temperatur. Przeznaczony do smarowania silników
benzynowych turbo doładowanych lub nie. Kategoria jakościowa API SN RC (Resource Conserving) zapewnia
kompatybilność z silnikami pracującymi na paliwie zawierającym etanol, do E85.

NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:
Parametry
klasa lepkości SAE
lepkość kinematyczna w temp. 100 0 C
wskaźnik lepkości
lepkość strukturalna CSS w 35 0 C
liczba zasadowa TBN
popiół siarczanowy
Odparowalność wg Noack'a
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Wartości typowe
0W20
8,3
162
6040
8,7
0,92
10,8

LINIA PLATINUM PRO

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