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OILTECH AURUM 5W30
1.GENERALITATI

OilTech AURUM 5W30 este un ulei de motor sintetic ,folosit pe tot parcursul anului. Este realizat din
cele mai înalte uleiuri de bază sintetice de calitate și aditivi rafinați de ultima generație (oxidare și
coroziune inhibitori, aditivi care dispersează detergenți etc.). Cu proprietățile sale, acest ulei „ușor”
depășește cerințele performanței obișnuite clasificări.
2.DOMENIUL DE UTILIZARE

Este conceput special pentru lubrifierea motoare moderne pe benzină și diesel ale autoturisme și vehicule
utilitare ușoare cu cerințe extraordinare de performanță a uleiului, pe tot parcursul anului. Foarte eficientă
este aplicarea sa în motoare care funcționează la temperaturi foarte scăzute și unde se cere economie de
combustibil. Este, de asemenea, potrivit pentru motoarele care utilizează combustibili GPL și pentru
motoare cu convertoare catalitice de gaze de eșapament, inclusiv filtre de particule solide.
Proprietăți caracteristice:
• garantează funcționarea fără probleme pe tot parcursul anului a motoarelor moderne – au o startabilitate
buna chiar și la temperaturi foarte scăzute;
• oferă o protecție excelentă a motorului împotriva depunerilor;
• are o rezistență excelentă la formarea de sedimente la temperaturi ridicate și la temperature scăzute a
namolului;
• menține părțile interioare ale motorului curate;
• reduce rezistența pasivă a motorului;
• permite economii de combustibil;
• oferă o protecție excelentă a motorului împotriva coroziunii.
3.NIVELUL DE PERFORMANTA

API SM/CF, ACEA A3/B3, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01, Porsche A40, Renault RN
700/710.
4.CARACTERISTICI TIPICE conform ST-OG -117

Nr.
crt.

DENUMIREA CARACTERISTICII

1

Clasa de viscozitate SAE

2
3

Viscozitate cinematica la 100 °C cSt
Viscozitate dinamica, Cp -la-30 C,

min
max

4
5

Punct de inflamabilitate COC, °C
Punct de curgere, °C

min.
max

LIMITE DE
ADMISIBILITATE
OILTECH® AURUM 5W30

METODA DE
VERIFICARE

5W/30
10.9

EN ISO 3104

6600
210
-30

EN ISO 2592
ISO 3016

ASTM D 5293
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5.AMBALARE
Produsul se ambaleaza la 1L, 4L, 20L si 200L.
6. TERMEN DE GARANTIE - 5 ani in depozitare.
PRODUS CU CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 1198/ Emis de R.A.R. – O.C.P
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