Technický list
Esso Ultron 5W-40
Vysoko kvalitný syntetický motorový olej pre osobné automobily
Popis produktu
Esso Ultron 5W-40 je syntetický motorový olej prvotriednej kvality vyvinutý tak, aby spĺňal
najnáročnejšie požiadavky týkajúce sa spoľahlivosti mazania a ochrany všetkých typov
automobilových motorov.
Vlastnosti a výhody
Olej Esso Ultron 5W-40 je vyrobený z vysoko kvalitných syntetických základových olejov a špičkovej
technológie prísad , ktoré poskytujú motoru najvyšší stupeň ochrany v širokom rozsahu
prevádzkových podmienok. Medzi hlavné vlastnosti a výhody produktu patrí:
·
·
·
·

Výborná tepelná a oxidačná stabilita obmedzuje tvorbu usadenín a kalov a zvýšuje spoľahlivosť
chodu motora,
Lepší koeficient trenia pomáha šetriť palivo,
Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti oleja umožňujú spoľahlivé studené štarty a rýchle premazanie
motora znižuje požiadavky na elektroinštaláciu,
Chemické zloženie oleja navrhnuté pre vysokoteplotnú prevádzku poskytuje dobrú ochranu
motora v tých najnáročnejších jazdných podmienkach.

Použitie
Olej Esso Ultron 5W-40 je špeciálne doporučovaný pre použitie vo všetkých typoch automobilov,
špeciálne v moderných benzínových alebo dieselových motoroch vybavených počítačom riadeným
viacventilovým vstrekovaním paliva, turbodúchadlami a ostatnými zariadeniami na zvýšenie
výkonnosti. Olej Esso Ultron 5W-40 predstavuje výbornú alternatívu pre všetky osobné automobily,
dodávkové a ľahké nákladné vozidlá. Tento olej je ideálnym riešením pre každého, kto hľadá mazivo
najvyššej kvality so spoľahlivou ochranou mazaných povrchov.
Klasifikácie a špecifikácie
Esso Ultron 5W-40 spĺňa nasledujúce
klasifikácie/ špecifikácie:
API SL/SJ/CF
ACEA A3,B3,B4

Esso Ultron 5W-40 má nasledujúce
schválenia:
BMW LONGLIFE OIL 98
Volkswagen 502 00 and 505 00
Mercedes Benz MB 229.3
Peugeot PSA E/D Level 3

Porsche
Opel GM-LL-B025

Charakteristické vlastnosti
Esso Ultron 5W-40
Plnenie

RN 4686
AAD

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

84
14.2
175
1.02
3.6
-39
220
0.855

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 Exxon (Esso), symbol Running Tiger a Ultron sú obchodnými značkami spoločnosti
Exxon Mobil Corporation, resp. niektorej jej dcérskej spoločnosti.

