
Date despre produs

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E
MOLECULELE ADERENTE PROTEJAZA IMPOTRIVA UZURII STOP-START

Descriere
Astazi chiar un conducator auto obisnuit poate opri si porni motorul de cca 18.000 ori pe an care au ca urmare o uzura microscopica in
motorul tau.
 
In ultimile teste specifice industriei ,Castrol Magnatec STOP-START a asigurat in conditiile de operare* stop-start cea mai mica uzura
multumita acestor molecule inteligente care adera si formează un strat de auto-protectie si astfel este pregatit permanent  sa protejeze in
fiecare din etapele de condus in regim stop-start  .. 
.
 
Castrol MAGNATEC STOP-START . Protectie instantanee din momentul in care pornesti . De fiecare data  cand pornesti . 
 
*Testat conform testului industriei  OM646LA

Domeniul de aplicare
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E este potrivit pentru a fi utilizat in automobile echipate cu motoare pe benzina sau diesel unde
producatorul recomanda un lubrifiantis 5W-20 cu specificatiile   API SN, ILSAC GF-5 sau anterioare.
 
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20 E este aprobat pentru a fi folosit in vehicule Ford care cer un lubrifiant 5W-20 care sa
indeplineasca norma Ford  WSS-M2C948-B.

Avantaje
Moleculel e Inteligente ale lui Castrol MAGNATEC STOP-START de asemenea:

A fost combinat cu tehnologie sintetica pentru a creste protectia in aplicatii la temperaturi ridicate sau scazute;
Asigura protectie continua pentru toate coditiile de condus , stiluri si temperaturi;
Prerformante superioare de pornire  in conditii  de frig extrem .
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Caracteristici tipice

Nume Metoda Unitate de
masura

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-20
E

Densitate Relativa @ 15C
ASTM
D1298

g/ml 0.847

Vascozitate, CCS -30C (5W)
ASTM
D5293

mPa.s (cP) 3450

Vascozitate cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 8.2

Vascozitate Cinematica 40C ASTM D445 mm²/s 44

Indice de vascozitate
ASTM
D2270

None 166

Punct de congelare ASTM D97 °C -45

Punct de inflamailitate,
PMCC

ASTM D93 °C 210

Cenusa sulfatata ASTM D874 % wt 0.8

Performantele cerute produsului
API SN
ILSAC GF5
Meets Ford WSS-M2C948-B

Stocare
Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiele
trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă ș i deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu
trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60 ° C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.
 
.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-20 E
09 Oct 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct
sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt
oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea
utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte
legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea
informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio
responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau
datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre
standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.
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