Castrol GTX 5W-30 RN17
Kiváló olajiszap elleni védelem a motor élettartamának meghosszabbításáért

Termékleírás
A Castrol GTX a világ egyik legmegbízhatóbb motorolaja.
Több mint egy egyszerű olaj. Folyékony mérnöki műremek, amely védelmet nyújt a motort naponta
érő kihívásokkal szemben. Szélsőséges forgalmi körülmények mellett a motorban sűrű, kátrányszerű
szennyeződés, más néven olajiszap rakódhat le. Az iszap eltömítheti a motor létfontosságú
olajelosztó csatornáit, akár csak a koleszterin az ereket. Ha nem foglalkozunk a problémával, akkor a
motor veszít a teljesítményéből, élettartama lerövidül.
A Castrol GTX Double Action formula feloldja a korábban kialakult iszapréteget* és a szigorú iparági
szabványok követelményeit meghaladó mértékben védelmet nyújt az új lerakódások kialakulásával
szemben.
Hosszabbítsa meg motorja élettartamát a Castrol GTX-szel.

Alkalmazási terület
A Castrol GTX 5W-30 RN17 azokban a benzin- és dízelüzemű motorokban alkalmazható, amelyekhez
a gyártómű ACEA C3 minősítésű SAE 5W-30-as motorolaj használatát ajánlja.
A Castrol GTX 5W-30 RN17 a Renault RN17 jóváhagyású SAE 5W-30-as motorolajat igénylő
járművekhez is alkalmazható.

Előnyök
A Castrol GTX 5W-30 RN17 alkalmazásával:





Kifogástalan védelem érhető el az olajiszap képződéssel szemben*
Jelentősen mérsékelhető az olaj besűrűsödése és öregedése
A minőségi alapolajnak és a kopásgátló adalékoknak köszönhetően meghosszabbítható a
motor élettartama
Alacsony szinten tartható az olajfogyasztás

* Az ACEA C3 minősítés határértékeihez viszonyítva

Jellemző értékek
Név
Sűrűség 15 oC-on
Kin. viszkozitás 100 oC-on
CCS viszkozitás -30 oC-on (5W)
Kin. viszkozitás 40 oC-on
Viszkozitási index
Dermedéspont
Zárttéri lobbanáspont
Szulfáthamu tartalom

mérési eljárás
ASTM D4052
ASTM D445
ASTM D5293
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D93
ASTM D874
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0.852
11.9
6038
68.5
171
-42
203
0.68

Minősítések és jóváhagyások
ACEA C3
Renault RN17

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való
olyan tárolása, ahol az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges
vízbehatolás és a hordón lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad
60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0°C alatt tárolni.
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A Castrol márkanév, a Castrol logó és az ezekhez kapcsolódó márkajelek a Castrol Limited bejegyzett, megállapodás birtokában használható
védjegyei.
Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő
adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az
adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell
győződnie 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 szereplő elővigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból, valamint a termék
jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget. 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.
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