
Termékadatok

Castrol EDGE Professional V 0W-20
TITANIUM FST™ - a még biztosabb teljesítményért

Termékleírás
A TITANIUM FST™ által még erősebbé vált Castrol EDGE Professional kivételes teljesítményre képes kenőfilmet biztosít
így ideális megoldást jelent a minden eddiginél nagyobb terhelésnek kitett korszerű motorok számára.
 
Mindeddig legjobb teljesítményt nyújtó és legszélesebb választékban elérhető olajunk. a Castrol EDGE a  TITANIUM
FST™ hatására kétszer erősebbé vált így minden eddiginél biztosabban képes megakadályozni a kenőfilm leépülését
és mérsékelni a súrlódást.
 
A Castrol EDGE Professional a TITANIUM FST™ segítségével hatékonyan hozzájárul ahhoz hogy az Ön motorja
mindenkor képes legyen a legjobb teljesítményre.
 
A Castrol EDGE Professional igazoltan CO2 semleges gyártási eljárással készül.
A Castrol Professional termékek új minőségi szabvány alapján, kettős mikro szűréssel és az új optikai elven működő
részecske számlálási rendszerrel (OPMS) készülnek, ezzel garantálva termékeink kifogástalan minőségét. 
A professzionális minőséget az olaj UV színezése jelzi.

Alkalmazási terület
A Castrol EDGE Professional V 0W-20 mindazon benzinüzemű motorhoz alkalmazható amelyekhez a gyártómű Volvo
VCC RBS0-2AE jóváhagyású SAE 0W-20 viszkozitási osztályú motorolaj használatát ajánlja.
 
A Volvo a Castrol EDGE Professionalt ajánlja

Előnyök
A Castrol EDGE Professional V 0W-20 teljes mértékben megfelel a szűk illesztésekkel gyártott, alacsony viszkozitású
olajat igénylő nagy fajlagos teljesítményű korszerű motorok követelményeinek. 
 
A Castrol EDGE Professional V 0W-20 használatával:

A motor teljesítménye rövid távon és hosszú autópályákon egyaránt teljes mértékben kiaknázható
A lerakódások mérséklésével a motor gázreakciója élénkebbé válik
A motor tartós terhelések mellett is megőrzi kifogástalan teljesítőképességét        
A legkülönbözőbb üzemi körülmények mellett, széles hőmérsékleti tartományban kifogástalan védelem
biztosítható
Független tesztekkel igazoltan javul a motor hatékonysága    
A legcsikorgóbb fagyban sem jelent gondot a hidegindítás
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Tipikus értékek

Név Mérési eljárás Mértékegység
Castrol EDGE Professional V 0W-
20

Sűrűség 15 °C-on ASTM D4052 g/ml 0.8421

Kin. viszkozitás 100 °C-on ASTM D445 mm²/s 8.8

CCS viszkozitás -35 °C-on ASTM D5293 mPa.s (cP) 4600

Kin. viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm²/s 47

Viszkozitási index ASTM D2270 - 171

szulfáthamu tartalom ASTM D874 súly % 0.83

Dermedéspont ASTM D97 °C -54

Lobbanáspont (zárttéri) ASTM D93 °C 206

Minősítések és jóváhagyások
Volvo VCC RBS0-2AE

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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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.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.
+36 (1) 799-0350
http://www.castrol.hu
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