ESSO ULTRA DIESEL 10W-40
· Znižuje trenie
k úspore paliva.

POPIS
ESSO ULTRA DIESEL je vysoko
výkonný, ľahkobežný olej viskozitnej
triedy SAE 10W-40 vyvinutý pre
celoročné použitie vo všetkých
typoch
moderných
naftových
motorov osobných automobilov,
vrátane prepĺňaných. Chráni motor
pred pôsobením usadenín a vďaka
menšiemu treniu znižuje spotrebu
paliva.
ESSO ULTRA DIESEL sa vyznačuje
nasledujúcimi
charak-teristickými
vlastnosťami:
· Vynikajúcimi
detergentnými
schopnosťami, tj. udržuje motor
v čistom stave a zabraňuje tvorbe
usadenín.
· Malým sklonom ku zvyšovaniu
viskozity
(hustnutiu)
aj
pri
intenzívnom pôsobení čiastočiek
sadzí tvoriacich sa v naftovom
motore.
· Zabezpečuje ľahké štartovanie
motora i v zimných podmienkach.
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POUŽITIE
ESSO ULTRA DIESEL je určený pre
mazanie všetkých typov moderných
naftových
motorov
osobných
automobilov
neprepĺňaných
i
prepĺňaných.
· Pri použití oleja je nutné rešpektovať
špeciálne predpisy výrobcu motora,
vrátane povolenej viskozity oleja a
intervalu jeho výmeny.

Kvalitatívne štandardy:
· ACEA B3
· API CD

Povolenia:
· Peugeot - Naftové motory
· VW 505 00 (11/92)
Skúšobná metóda

Technické parametre
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350
oddiel 12

ESSO ULTRA DIESEL
Kinematická viskozita
Pri 100 °C
Pri 40 °C
Dynamická viskozita pri -20 °C
Hustota pri 15 °C
Viskozitný index
TBN
Bod vzplanutia
Bod tuhnutia
Popol (síranový)
Viskozitná trieda SAE

DIN 51 562

mm2/s
mm2/s
mPa.s
kg/m3
mg KOH / g
°C
°C
hmotnostné
%

13,9
94
2600
875
150
11,0
225
-33
1,5

DIN 51 398
DIN 51 757

10W-40

SAE J 300

DIN ISO 2909
DIN ISO 3016
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51 575

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími
podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci,
viď karta bezpečnostných údajov.
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