
LUBE W - SAE 0W-20
100 % синтетично “LongLife IV” и “Fuel economy” масло за
дизелови и бензинови двигатели « Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично “Fuel economy” масло за дизелови и бензинови двигатели на леки
автомобили.

Специално препоръчано за двигателите на Volkswagen Group изискващи употребата
на “Fuel economy” SAE 0W-20 VW 508.00/509.00 или Porsche C20 масло.

Внимание: LUBE W SAE 0W-20 не е съвместимо с по-стари двигатели!

Официални одобрения:
VW 508.00/509.00, Porsche C20

Спецификации:
ACEA C5, API SN PLUS, VW TL 525 77

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 0W-20

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 832
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 39
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 7.8
Вискозитетен индекс ASTM D2270 175
Температура на течливост ASTM D97 °C -57
Пламна температура ASTM D92 °C 209
Динамичен вискозитет при -35°C ASTM D5293 mPa.s 3300
H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 2.53
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.79
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 8.2

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва
да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 Ниския вискозитет (SAE 0W-20) подобрява циркулацията на маслото при ниски
температури. Увеличава се икономията на гориво, запазват се вредните емисии
(CO2, NOX…) в много ниски нива, като същевременно се осигурява изключителна
защита на двигателя от износване.
 100 % синтетичната формула базирана на PAO основа осигурява изключителна

защита от оксидация.
 Отлични детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи

натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
 Ниските нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра и предлагат защита на

системите DPF и видовете катализатори.
 Изключителна стабилност от „срязване“ на масления филм осигуряващ

непрекъснато смазване при високи температури дори и при най-тежки
експлоатационни условия.
 “LongLife IV” двигателно масло по VW 508.00/509.00 стандартите позволява без

проблем достигането на удължени интервали на смяна.
 Маслото е оцветено в син цвят в съответствие с изискванията на Volkswagen

(VW Blue Oil).
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Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.

http://www.yacco-bulgaria.com

