
VX 1000 LL - SAE 5W-40
100 % синтетично "Longlife" масло за високонатоварени

бензинови, дизелови и LPG двигатели

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично "Longlife" масло за бензинови (SP98/SP95/SP95-E10), LPG, Flex Fuel
(E85) и дизелови двигатели.
VX 1000 LL 5W-40 е хомологирано от няколко автомобило-производители и е
подходящо за извънредно мощни и високо натоварени двигатели (вкл. с
турбокомпресор):
- бензинови с директно впръскване / LPG / Flex Fuel многоклапанни
- дизелови с директно впръскване без DPF, с изключение на VW помпа дюза

Официални одобрения:
API SN, MB-Approval 229.5, Porsche A40, VW 502.00/505.00
Спецификации:
ACEA A3/B4, API CF, BMW Longlife-01 <2019, FIAT 95535 H2/M2/N2/Z2
GM-LL-B-025, Renault RN 0710/0700, PSA B71 2296 (2016)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 5W-40

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 852
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 88
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 14.5
Вискозитетен индекс ASTM D2270 172
Температура на течливост ASTM D97 °C -45
Пламна температура ASTM D92 °C 230
Динамичен вискозитет при -30°C ASTM D5293 mPa.s 5900
H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 3.6
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 1.1
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.
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 100 % синтетично масло със специален пакет добавки. Надвишава качествата
на повечето двигателни масла от вискозитетен клас SAE 5W-40 налични на пазара.
 Изключителна стабилност при висока температура и устойчивост на маслото от

„срязване”.
 Изключителни качества при ниски температури.
 Отлични детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи

натрупването на отлагания) свойства.
 Запазва качествата и производителността на двигателя в периода на

експлоатация.
 Изключителните качества при ниски температури осигуряват лесно стартиране

в студени условия за незабавна защита от износване.
 Запазва двигателя чист, дори и при изключително тежки условия на

експлоатация.
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Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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