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

EXCELLIUM NF 5W-40

Двигателно масло с много добри експлоатационни качества, произведено по
синтетична технология ELF , предназначено за смазване на Бензинови и
Дизелови двигатели  на леки автомобили. Предимствата на Excellium NF 5W-40 са
благодарение на Нова Формулировка,  от текущата гама на ELF за степен пo SAE
5W-40.

Всички Бензинови и Дизелови
двигатели, в частност тези от
най-ново поколение

Най-тежки условия

“Енергично ” шофиране

Удължен интервал на смяна

Препоръчано за всички Бензинови и Дизелови двигатели ( многоклапанни, турбозахранвани, с или
без каталитичен конвертор) и всички дизелови двигатели- с или без турбокомпресор –в леки
автомобили и ванове, които които не са оборудвани с DPF филтър.

 Подходящо за всички видове на употреба (  в града, на магистралата,  на пътя ) и в частност при
тежки условия на експлоатация.

 За всички стилове на шофиране в частност “енергично” и с висока скорост.

 Специално разработено да отговори на нуждите на производителите за удължен интервал на
смяна.

Обърнете се към сервизната книжка на автомобила за да разбрете препоръките на производителите.

Международни
спецификации

Одобрение от
производителите

ACEA 2007: A3/B4
API: SL/CF

MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.3 (MB, Chrysler…)
VOLKSWAGEN: VW 502.00/VW 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
BMW: BMW Longlife 98 (BMW, Mini…)
GENERAL MOTORS: GM-LL-B025 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet...)
PORSCHE

Оптимална ефективност
Отлична защита и
почистване на двигателя
Улеснен студен старт
Удължен живот на
двигателя
Удължен интервал на
смяна на маслото

 Отлична защита на двигателя

 Осигурява максимално почистване на двигателя

 Изключителна термална стабилност, устойчивост на окисление дори при най-сурови условия

Незабавно смазване на частите на двигателя по време на студен старт, водещо до удължен живот
на двигателя.

 Отговаря на изискванията на производителите за удължен интервал на смяна.

ELF EXCELLIUM NF 5W-40 Метод Мерни единици Степен по SAE 5W-40

Плътност при 15°C ASTM D1298 kg/m3 852,6
Вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 85,11
Вискозитет при 100°C ASTM 445 mm2/s 14,05
Точка на течливост ASTM D97 °C -39
Точка на възпламеняване ASTM D92 °C 228
B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 10,1
Опоменатите типични характеристики представляват усреднени стойности
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