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Този продукт използван съобразно нашите препоръки и по предназначение не представлява опасност. Инструкцията за безопасна употреба е
съобразена с изискванията на законодателството на Е.U.

EVOLUTION SXR 5W-30

Масло с изключително високи експлоатационни качества произведено по
синтетична технология  на ELF « Fuel Economy », разработено за всички видове
бензинови и дизелови автомобилни двигатели.

Всички бензинови и дизелови
двигатели

Директен инжекцион

При употреба в най-тежки
условия. По всяко време на
годината

“Енергично” шофиране

Препоръчвано за всички бензинови двигатели (многоклапанни с турбокомпресори с или без или без
катализатори ) и дизелови двигатели с или без турбокомпресори за автомоболи и ванове.

 Специално препоръчано да отговори на завишените изисквания на директния инжекцион при
дизеловите двигатели.

 Подходящо за всички пътни условия (в града, на магистралата ), и в частност при  тежки условия.

 За всички стилове на шофиране вчастност “мощно” и с висока скорост.

Погледнете сервизната книжка на автомобила за да разберете препоръките на производителя

Международни
спецификации

Одобрения от
производителите

ACEA 2007: A5/B5
API: SL/CF

RN0700, RENAULT Бензин
(С изкл. на 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport)

Горивоспестяване

Превъзхождащи качества

Удължаване живота на
двигателя

Удължени интервали на
смяна

 Пести гориво.

 Изключителна защита на двигателя, в частност против износване.

 Изключителна термична стабилност и устойчивост на корозия, предотвратява износването дори при
най-тежки условия.

 Създадено да изпълни изискванията на производителите на автомобили за удължени интервали на
смяна на маслото.

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 Метод Мерни единици Степен по SAE 5W-30

Плътност при 15°C ASTM D1298 kg/m3 853
Вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 57
Вискозитет при 100°C ASTM 445 mm2/s 9.9
Вискозитетен индекс ASTM D2270 - 160
Точка на втечняване ASTM D97 °C -36
Точка на възпламеняване ASTM D92 °C 224
T.B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 9.1
Опоменатите типични характеристики  представляват усреднени стойности

Спецификации

Предимства за клиента

Характеристики

Употреба


