
Termékadatok

Castrol EDGE 5W-30 C3
Fluid TITANIUM – Terhelés alatt jobban teljesít

Termékleírás
A napjainkban gyártott motorok folyamatosan a technológiai és a mérnöki ismeretek határait feszegetik. Egyre kisebbek
és egyre hatékonyabbak – ez azonban nem látszik meg a teljesítményükön. A fejlett motorokban nagyobb nyomás
keletkezik működés közben, ami az olajokat is próbára teszi. Az intenzív nyomás súrlódást okoz, a súrlódás pedig akár
10%-kal is ronthatja a motorteljesítményt.
 
A szabadalmaztatott Fluid TITANIUM technológiával készülő  Castrol EDGE szerkezete terhelés alatt átalakul, hogy
jobban teljesítsen, és távol tartsa egymástól a fém alkatrészeket, ezáltal csökkentve a súrlódást a maximális
motorteljesítmény érdekében, amikor a legnagyobb szükség van erre.
 
Fluid TITANIUM technológiával készült Castrol EDGE: szabadjára engedi a motor valódi teljesítményét.

Alkalmazási terület
A Castrol EDGE 5W-30 C3 benzin- és dízel üzemű  járművekben használható, ahol a gyártó a következő  kenőanyagot
ajánlja: ACEA C3, API SN/CF 5W-30
 
*GM dexos2TM: supersedes GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2E0209082
 
 
 

Előnyök
A Fluid TITANIUM technológiával készülő  Castrol EDGE 5W-30 C3 magától értetődő  választás azoknak a sofőröknek,
akik maximális motorteljesítményt várnak el napjaink nagyfokú védelmet és minőségi olajakat igénylő  járműveitől.
 
Castrol EDGE 5W-30 C3:
 

Csúcsnyomáson terhelve válik a legerősebbé, hogy óvja a motort
Minden motorfordulatszámon és üzemállapotban mérsékli a motor teljesítményét csökkentő  súrlódás mértékét
Tesztelését független intézmények végezték a legszigorúbb követelmények alapján, így igazolt teljesítményt
nyújt
A világ vezető  autógyártóinak ajánlásával
A teljes csereciklus során, szélsőséges nyomás esetén is gondoskodik a motor védelméről
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Tipikus értékek

Név Mérési  e l járás Mértékegység Castrol  EDGE 5W-30  C3

Sűrűség 15 °C-on ASTM D4052 g/ml 0.8524

Kin. viszkozitás 100 °C-on ASTM D445 mm²/s 12.1

Kin. viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm²/s 70

CCS viszkozitás -30 °C-on (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5750

Viszkozitási index ASTM D2270 - 173

Dermedéspont ASTM D97 °C -42

Lobbanáspont, PMCC ASTM D93 °C 204

Szulfáthamu tartalom ASTM D874 % wt 0.8

Minősítések és jóváhagyások
ACEA C3
API SN/CF
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00/ 505 00/ 505 01

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a
hordókon 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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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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