
GALAXIE GT- SAE 5W-50
100 % синтетично състезателно масло на базата на

полиалфаолефини (PAO) и eстери

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично масло създадено на базата на полиалфаолефини (PAO) и естери
осигуряващо максимално смазване при екстремни условия. Предназначено за
високо натоварени спортни и GT (Grand Touring) двигатели на писта. Първоначално
разработено за бензинови двигатели, турбокомпресорни (или не), многоклапанни
(или не), това масло също е подходящо за LPG и дизелови двигатели. Също така за
всеки друг двигател, когато производителя изисква използването на масло в
комбинацията от вискозитетен клас SAE 5W-50 и някоя от упоменатите
спецификации.

Спецификации:
API SN/CF (надвишава изискванията на API SG, SH, SJ, SL, SM)
ACEA A3/B4 (надвишава изискванията на ACEA A3/B3)
MB 229.3, VW 502.00/505.00

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 5W-50

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 849
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 115
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 18
Вискозитетен индекс ASTM D2270 174
Температура на течливост ASTM D97 °C -45
Пламна температура ASTM D92 °C 234
Динамичен вискозитет при -30°C ASTM D5293 mPa.s 5000

H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 4.8
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 1.2
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 10

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

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 100 % синтетичната SAE 5W формула осигурява лесно стартиране на двигателя
и неговата отлична защита при ниски температури.
 Отлична стабилност от "срязване" поддържа плътен маслен филм осигуряващ

непрекъснато смазване при високи температури дори и при екстремни условия.
 Формула с подсилена термична стабилност предотвратяваща формирането на

депозити.
 Много ниска изпаряемост намаляваща консумацията на масло.
 Отлични детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи

натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
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Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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