Termékadatok

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
a szintetikus technológia meghosszabbítja a motor élettartamát

Termékleírás
A Castrol GTX világszerte a legelismertebb motorolajok közé tartozik.
Több mint egy egyszerű motorolaj, egy folyékony mérnöki műalkotás.
Napjaink gyorsan változó világa egyre nagyobb kihívásokat támaszt a motorokkal szemben. Az esetenként rossz
minőségű üzemanyag, a magas környezeti hőmérséklet és a mostoha forgalmi feltételek fokozhatják az iszapképződést
amely lerövidítheti a motor élettartamát. Az olajiszap egy ragacsos lerakódás amely a motor különböző részein, így
a létfontosságú olajelosztó csatornákban is kialakulhat. Elzárhatja az olaj útját, megszűnhet a motor kenése és védelme.
A szintetikus technológiával készülő Castrol GTX Ultraclean kiemelkedő teljesítményt nyújt. Kettős hatású formulája
feloldja a régebben lerakódott olajiszapot és védelmet nyújt az iszap újbóli lerakódásával szemben így nagyobb
mértékben megfelel napjaink fokozódó kihívásainak.
Hosszabbítsa meg a motorja élettartamát, válassza a Castrol GTX Ultraclean motorolajat.

Alkalmazási terület
A Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsi motorhoz alkalmazható
amelyekhez a gyártómű ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF vagy korábbi minősítésnek megfelelő SAE 10W-40 viszkozitási
osztályú motorolaj használatát ajánlja.
A Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 azokhoz a motorokhoz is alkalmazható amelyekhez MB-Approval 229.1, VW
501 01/ 505 00 vagy a Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2 jóváhagyású motorolaj használatát írják elő
Kérjük vegye figyelembe a kezelési kézikönyvben a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket.

Előnyök
A Castrol GTX Ultraclean:
az iparági követelményeket 50 %-kal meghaladó mértékű védelmet nyújt az iszapképződéssel szemben*
fokozott szintű védelmet nyújt a besűrűsödéssel és az olaj öregedésével szemben
magas szintű védelmet nyújt a magas hőmérsékleten képződő lerakódások kialakulásával szemben
a minőségi alapolajok és a kopásgátló adalék hozzájárul a motor élettartamának meghosszabbításához
* 50 %-kal tisztább a motor mint az API SL minősítéshez előírt Seq. VG iszaposodási teszt határértéke
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Tipikus értékek
Név

Mérési e l j á r á s Mértékegység

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/
B4

sűrűség 15 °C-on

ASTM D4052

g/ml

0.866

kin. viszkozitás 100 °C-on

ASTM D445

mm²/s

14.7

CCS viszkozitás -25 °Con

ASTM D5293

mPa.s (cP)

6900

kin. viszkozitás 40 °C-on

ASTM D445

mm²/s

99

viszkozitási index

ASTM D2270

-

155

dermedéspont

ASTM D97

°C

-36

lobbanáspont (zárttéri)

ASTM D93

°C

204

szulfáthamu tartalom

ASTM D874

súly %

1.3

Minősítések és jóváhagyások
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets - Fiat 9.55535-D2/G2,
MB-Approval 229.1
VW 501 01/ 505 00

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téren való olyan tárolása, ahol
az esővíz összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0
°C alatt tárolni.
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Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.
Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
06 800 213 03
http://www.castrol.hu
Oldal: 2/2

