Technický list
Esso Ultra 10W-40
Vysoko kvalitný motorový olej pre osobné automobily
Popis produktu
Esso Ultra 10W-40 je vysoko kvalitný motorový olej vyvinutý s cieľom splniť najnáročnejšie
požiadavky kvality, spoľahlivosti a ochrany mazaných komponentov.
Vlastnosti a výhody
Olej Esso Ultra 10W-40 je vyrobený zo špeciálnej zmesi vysoko kvalitných základových olejov a
komplexu aditív, ktoré poskytujú motoru dokonalú ochranu v rôznych prevádzkových podmienkach.
Olej spĺňa požiadavky najnovších priemyselných noriem pre prevádzkové náplne a je schválený
poprednými výrobcami automobilov. Medzi hlavné charakteristiky a výhody produktu patrí:
·
·
·

Vynikajúca oxidačná stabilita, ktorá redukuje tvorbu usadenín a kalov v motore čo zvyšuje
spoľahlivosť chodu motora,
Vynikajúce vlastnosti oleja pri nízkych aj vysokých teplotách na poskytnutie spoľahlivej ochrany
motora v širokom rozsahu jazdných podmienok automobilu,
Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti oleja pre bezporuchové štarty motora pri nízkych teplotách.

Použitie
Olej Esso Ultra 10W-40 je možné použiť v celom rade osobných automobilov, dodávkach a ľahkých
nákladných vozidlách a kdekoľvek, kde sa požaduje spoľahlivý vysoko kvalitný produkt.
Klasifikácie a špecifikácie
Esso Ultra 10W-40 spĺňa nasledujúce
klasifikácie/ špecifikácie:
API SL/SJ/CF
ACEA A3,B3

Esso Ultra 10W-40 má nasledujúce
schválenia:
Volkswagen 505 00
Mercedes Benz MB 229.1
PSA E/D-02 Level 2

Charakteristické vlastnosti
Esso Ultra 10W-40
Trieda SAE
Plnenie

10W-40
RN
4867
AD

Viskozita, ASTM D 445
cSt pri 40°C
cSt pri 100°C
Viskozitný index, ASTM D 2270
Síranový popol, wt%, ASTM D 874
HTHS viskozita, cSt pri 150°C
ASTM D4683
Bod tuhnutia,°C, ASTM D 97
Bod vzplanutia,°C, ASTM D 92
Hustota pri 15°C kg/l, ASTM D 4052
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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.
Firemné logo Esso, symbol Running Tiger a Ultra sú obchodnými značkami spoločnosti Exxon Mobil
Corporation, resp. niektorej jej dcérskej spoločnosti.

