ProduktI N F O R M A C E
ANTICORIT MR 20
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Záběhový a antikorozní motorový olej pro zážehové a vznětové motory

Oblasti použití.

Doporučení k použití.

ANTICORIT MR 20 je doporučován jako:

Použití jako záběhový olej:

• záběhový olej pro nové popř. renovované vznětové
motory přeplňováné i nepřeplňováné;
• konzervační olej pro vznětové i zážehové motory
s přeplňováním a bez přeplňování.

• motor naplnit olejem ANTICORIT MR 20 až doprostřed mezi značkami MIN/MAX. Olej se ponechá v motoru po dobu 10 až 30 motohodin, nebo
500 až 1500 km.

Vlastnosti:

Použití jako konzervační olej:

ANTICORIT MR 20 poskytuje:

• motor naplnit až ke značce MAX;
• motor nechat běžet alespoň 10 minut;
• ANTICORIT MR 20 ponechaný v motoru zajišťuje
vyžadovanou antikorozní ochranu při odstavení
déle než 1 rok;
• při znovuuvedení do provozu může zůstat olej
ANTICORIT MR 20 v motoru 500 km, popř. 10
provozních hodin. Pozor: nutno kontrolovat stav
oleje;
• u nových nebo renovovaných motorů, které nebudou ihned montovány a je vyžadováno „suché“
skladování, se doporučuje naplnit olej až ke značce MAX. Motor se pak nechá běžet alespoň 10 minut a olej se vypustí. Zbývající ANTICORIT MR 20
(olejový film) zajišťuje po vypuštění oleje antikorozní ochranu až 7 měsíců při skladování pod
střechou.
• při znovu uvádění do provozu postupovat jako při
použití záběhového oleje.

• docílení záběhu tzn., že jím naplněné motory dosahují rychleji plného výkonu a nízké spotřeby
oleje - vysoce výkonná aditiva zajišťují vyžadovanou ochranu před opotřebením;
• zesílenou ochranu před korozí, což usnadňuje
bezproblémové uskladnění (např. kombajnů) na
delší dobu - u nových popř. renovovaných motorů
je zajištěna kromě záběhového efektu také účinná
konzervace;
• ochrana před usazeninami v motoru;
• snášenlivost se všemi HD-motorovými oleji (jednoi vícerozsahovými) a s těsnícími materiály.

Charakteristiky:
VlastnostI
Viskozitní třída SAE
Hustota při 15 °C
Bod vzplanutí
Viskozita při
-10 °C
40 °C
100 °C
Bod tuhnutí
Uvolnění

Údaje
SAE 20W-20
885 kg/m3
220 °C
3000 mPa.s
61 mm2/s
8.8 mm2/s
-27 °C
MB list 225.0
Caterpillar
MAN
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