Termékadatok

Castrol GTX 5W-30 C4
Kiváló iszapképződés elleni védelem, a hosszú motorélettartamért

Termékleírás
A Castrol GTX a világ egyik legmegbízhatóbb motorolaja.
Ez több, mint egyszerűen csak egy olaj. Ez egy folyékony gépalkatrész, ami megvédi az Ön motorját a mindennapi
problémákkal szemben. Nehéz használati körülmények között kátrányszerű anyag keletkezhet a motorban, amit
motoriszapnak hívunk. Az iszap eltömítheti a motor belsejében lévő olajvezetékeket, hasonlóan, ahogy a koleszterin
elzárja a vérereket az emberi szervezetben – és ha ez kezeletlenül marad, akkor teljesítményvesztéshez vezet és végül
a motor tönkre is megy.
A Castrol GTX D o u b l e Action f o r m u l á j a eltávolítja a régebben lerakódott iszapréteget *, és a szigorú ipari
szabványok előírásainál is hatékonyabban véd az iszap kialakulásával szemben.

Alkalmazási terület
A Castrol GTX 5W-30 C4 alkalmas gépjármű benzin- és dízelmotorokhoz, ahol a gyártó ACEA C4 5W-30
teljesítményszintű kenőanyag használatát javasolja.
A Castrol GTX 5W-30 C4 jóváhagyással rendelkezik azokhoz a járművekhez, amelyek Renault RN 0720 specifikációjú,
SAE 5W-30 viszkozitás osztályú kenőanyagot igényelnek.
A Castrol GTX 5W-30 C4 jóváhagyott olyan járművekhez, amelyek MB- 226.51 specifikációjú, SAE 5W-30 viszkozitás
osztályú kenőanyagot igényelnek

Előnyök
A Castrol GTX 5W-30 C4 a következőket nyújtja:
Kiváló védelmet nyújt a motoriszap ellen *
Speciális védelem a viszkozitás-változás és a hőbomlás ellen
Prémium minőségű alapolajok és kopásgátló adalékanyagok, amelyek segítenek meghosszabbítani a motor
élettartamát
Elősegíti az olajfogyasztás minimalizálását
*az ACEA C4 határértékeivel összehasonlítva
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Tipikus értékek
Név

Mérési e l j á r á s

Mértékegység Castrol GTX 5W-30 C 4

Sűrűség 15 °C-on

ASTM D4052

g/ml

0.852

Kin. viszkozitás 100 °C-on

ASTM D445

mm²/s

12.1

CCS viszkozitás -35 °C-on (0W)

ASTM D5293

mPa.s (cP)

6140

Kin. viszkozitás 40 °C-on

ASTM D445

mm²/s

70

Viszkozitás index

ASTM D2270

-

171

Dermedéspont

ASTM D97

°C

-36

Lobbanáspont, PMCC

ASTM D93

°C

196.5

Szulfáthamu-tartalom

ASTM D874

% wt

0.50

Minősítések és jóváhagyások
ACEA C4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720
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Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.
Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
http://www.castrol.hu
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