
LUBE GDI - SAE 5W-30
100 % синтетично “Fuel economy” масло за

бензинови двигатели

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетична формула препоръчана за бензинови двигатели, когато
производителя изисква използването на SAE 5W-30 API SP, API SP-RC (Resource
Conserving), API SN PLUS, ILSAC GF-6A, или GM-dexos1™ Gen2 масло. LUBE GDI
5W-30 е в частност препоръчано за последно поколение бензинови двигатели, с или
без директно впръскване и специално тези склонни към феномена L.S.P.I. (Low
Speed Pre-Ignition). Той се предотвратява с използването на масло по горните
стандарти.

Официални одобрения:
API SP, API SP-RC (Resource Conserving), API SN PLUS, ILSAC GF-6A

Спецификации: GM-dexos1™ Gen 2
Надвишава още Chrysler MS 6395, Ford WSS-M2C946-A, GM 6094M

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 5W-30

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 848
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 61
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 11.2
Вискозитетен индекс ASTM D2270 179
Температура на течливост ASTM D97 °C -42
Пламна температура ASTM D92 °C 225
Динамичен вискозитет при -30°C ASTM D5293 mPa.s 4200

H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 3.3
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.8
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 8.5

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва
да се приемат като константни.
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 Формулата с детергенти на основата на магнезий е създадена да предотврати
появата на феномена L.S.P.I. (Low Speed Pre-Ignition), често срещан във формула с
детергенти на основата на калций.
 Специфичните модификатори на триене добавки подобряват икономията на

гориво и намаляват CO2 емисиите.
 Създадено да покрие изискванията за последно поколение бензинови

двигатели, LUBE GDI 5W-30 е напълно съвместимо и с по-стари.
 Последното поколение добавки позволяват охлаждане, смазване и

почистването на двигателя, като същевременно намаляват износването и
удължават живота му.
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Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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