Technický list
Essolube XT 2 Multigrades
Oleje najvyššej kvality pre vznetové motory
Popis produktu
Essolube XT 2 10W-30, 15W-40, a 20W-50 sú prvotriedne dieselové motorové oleje, ktoré poskytujú
spoľahlivú ochranu motorov. Viacrozsahové dieselové motorové oleje Essolube XT 2 sa odporúčajú
na použitie v širokom spektre náročných aplikácií a prevádzkových podmienok v nákladnej
automobilovej doprave, stavebníctve a poľnohospodárstve a sú takisto vhodné pre zmiešané vozové
parky.
Vlastnosti a výhody
Hlavné vlastnosti Essolube XT 2 multigrades sú:
·
·

Celoročné používanie
Efektívna ochrana pred opotrebovaním a čistota motora

Použitie
·
·
·
·

Zariadenia poháňané dieselovým motorm od výrobcov dieselových motorov
Ľahká a ťažká cestná nákladná doprava
Terénne stroje nasledujúcich oblastí: stavebníctvo, ťažba a poľnohospodárstvo
Zmiešané vozové parky

Klasifikácie a špecifikácie
Essolube XT 2 Engine Oil sa
odporúča na použitie v
zariadeniach vyžadujúcich
API CF-4/SG/SF
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X

Charakteristické vlastnosti
Essolube XT 2
Stupeň SAE
Viskozita, ASTM D 445
cSt pri 40°C
cSt pri 100°C
Viskozitný index, ASTM D 2270
Síranový popol, hm%, ASTM D 874
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896
Bod tuhnutia,°C, ASTM D 97

10W-30

15W-40

20W-50

76
11.5
146
0.8
8.2
-33

105
14.3
139
0.8
8.2
-27

145
17.4
132
0.8
8.2
-30

Bod vzplanutia,°C, ASTM D 92
Hustota pri 15 °C kg/l, ASMT D 4052

224
0.877

234
0.880

244
0.877

Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé
účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržujú doporučenia uvedené
v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie
v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než
stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.
Logo Exxon (Esso), bežiaci tiger a Essolube sú obchodné značky Exxon Mobil Corporation, alebo
niektorej z jej pobočiek.

