
VX 1000 FAP - SAE 5W-40
100 % синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели

« Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично SAE 5W-40 Mid SAPS масло за бензинови и дизелови двигатели.
Предлага защита и удължава живота на системите DPF и видовете катализатори.

VX 1000 FAP 5W-40 е официално одобрено от няколко автомобило-производители,
вкл. по VW 505.01 спецификацията на Volkswagen за помпа-дюза двигатели.

Маслото обхваща широк диапазон от приложения, за които производителя не
изисква използването на нисковискозни вискозитетни класове като SAE 5W-30 /
5W-20 / 0W-20.

Официални одобрения:
API SN, MB-Approval 229.31/226.5, Porsche A40
VW 505.00/505.01 (интервали на смяна до 15000 км или една година)
Renault RN0710/RN0700

Спецификации:
ACEA C3, API CF, GM-dexos2™, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51,
BMW Longlife-04 <2019, Ford WSS-M2C917A, VW 502.00 <2018

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 5W-40

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 850
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 87.6
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 14.3
Вискозитетен индекс ASTM D2270 170
Температура на течливост ASTM D97 °C -42
Пламна температура ASTM D92 °C 230
Динамичен вискозитет при -30°C ASTM D5293 mPa.s 6000

H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 3.7
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.8
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 8

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

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 Mid SAPS формулата осигурява ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра и
предлага защита и удължава живота на системите DPF и видовете катализатори.
 100 % синтетичната формула осигурява увеличена устойчивост от оксидация и

оптимални качествата на двигателя.
 Вискозитетният клас SAE 5W подобрява циркулацията на маслото при ниски

температури. Оптимална защита от износване на двигателя при първоначалното
запалване.
 SAE 5W-40 вискозитетен клас и отлична устойчивост от „срязване“. Отличните

смазочни свойства и оптималното налягане на маслото при висока температура
осигуряват удължаване живота на двигателя, запазвайки качествата и
производителността 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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