
LUBE R - SAE 5W-30
100 % синтетично масло за дизелови двигатели

« Low SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично масло специално разработено за повечето дизелови двигатели на
Renault оборудвани с филтър за твърди частици (изискващи Renault RN0720), както
и за някои дизелови двигатели с DPF на Mercedes изискващи MB-Approval 226.51
масло. Подходящо за последно поколение дизелови двигатели с DPF на леки и
лекотоварни автомобили, за които производителя препоръчва SAE 5W-30 ACEA C4
масло: Fiat (Talento), Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Samsung (QM3), Suzuki (Grand Vitara)...

Официални одобрения:
Renault RN0720: дизелови двигатели на Renault FAP (с изключение на 2.2 dCi FAP и
двигателите изискващи Renault RN17 стандарт)
MB-Approval 226.51

Спецификации:
ACEA C4 (ACEA C3 ниво)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 5W-30

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 849
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 68
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 11.6
Вискозитетен индекс ASTM D2270 166
Температура на течливост ASTM D97 °C -42
Пламна температура ASTM D92 °C 237
Динамичен вискозитет при -30°C ASTM D5293 mPa.s 6000

H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 3.51
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.45
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 7

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 формула осигурява невероятна защита от оксидация 
Запазва максимално дълго първоначалните качества на двигателя и удължава
живота му.
 Вискозитетният клас SAE 5W подобрява циркулацията на маслото при ниски

температури  Незабавно и оптимално смазване още със стартирането на
двигателя.
 Висок HTHS вискозитет: отлична защита от „срязване” при изключително

висока температура  Подсилена защита за двигателя дори и при най-високи
натоварвания.
 Low SAPS формулата с ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра за

удължен живот на системите DPF и видовете катализатори Предпазва околната
среда чрез намаляването консумацията на гориво и вредни емисии (PM, NOx...).
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Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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