
    

CS OIL SAE 5W40, API SN-CF                         
 
 
 
PopisPopisPopisPopis CS OIL SAE 5W40, API SNCS OIL SAE 5W40, API SNCS OIL SAE 5W40, API SNCS OIL SAE 5W40, API SN----CF je celoroční vícerozsahový syntetický olejCF je celoroční vícerozsahový syntetický olejCF je celoroční vícerozsahový syntetický olejCF je celoroční vícerozsahový syntetický olej 
 určený pro všechny vznětové a zážehové motory. Disponuje výbornouurčený pro všechny vznětové a zážehové motory. Disponuje výbornouurčený pro všechny vznětové a zážehové motory. Disponuje výbornouurčený pro všechny vznětové a zážehové motory. Disponuje výbornou 
 střihovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahujestřihovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahujestřihovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahujestřihovou stabilitou díky syntetické bázi základového oleje. Obsahuje 
 přísady  kepřísady  kepřísady  kepřísady  ke zzzzlepšení  antikorozních,  antioxidačních,  detergenčníchlepšení  antikorozních,  antioxidačních,  detergenčníchlepšení  antikorozních,  antioxidačních,  detergenčníchlepšení  antikorozních,  antioxidačních,  detergenčních 
 a dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní indexa dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní indexa dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní indexa dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní index 
 a nízký bod tuhnutí.a nízký bod tuhnutí.a nízký bod tuhnutí.a nízký bod tuhnutí. 

VlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnosti Splňuje výkonové a viskozitní požadavky výrobců spalovacích motorů.Splňuje výkonové a viskozitní požadavky výrobců spalovacích motorů.Splňuje výkonové a viskozitní požadavky výrobců spalovacích motorů.Splňuje výkonové a viskozitní požadavky výrobců spalovacích motorů. 
 Je vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů.Je vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů.Je vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů.Je vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů. 
 Nabízí celoroční použití včetně použití v  motorech  vybavenýchNabízí celoroční použití včetně použití v  motorech  vybavenýchNabízí celoroční použití včetně použití v  motorech  vybavenýchNabízí celoroční použití včetně použití v  motorech  vybavených 
 turbodmychadly.turbodmychadly.turbodmychadly.turbodmychadly. 
 Zajišťuje účinnou ochranu motoru proti opotřebení a před korozí.Zajišťuje účinnou ochranu motoru proti opotřebení a před korozí.Zajišťuje účinnou ochranu motoru proti opotřebení a před korozí.Zajišťuje účinnou ochranu motoru proti opotřebení a před korozí. 
 Je použitelný pro maximální délky výměnných intervalů, samozřejměJe použitelný pro maximální délky výměnných intervalů, samozřejměJe použitelný pro maximální délky výměnných intervalů, samozřejměJe použitelný pro maximální délky výměnných intervalů, samozřejmě 
 při dodržení předepsaných informací z manuálu k vozidlu.při dodržení předepsaných informací z manuálu k vozidlu.při dodržení předepsaných informací z manuálu k vozidlu.při dodržení předepsaných informací z manuálu k vozidlu. 

Oblast pouOblast pouOblast pouOblast použitíitíitíití CS OIL SAE 5W40, API SNCS OIL SAE 5W40, API SNCS OIL SAE 5W40, API SNCS OIL SAE 5W40, API SN----CF je určený pro všechnyCF je určený pro všechnyCF je určený pro všechnyCF je určený pro všechny moderní naftové moderní naftové moderní naftové moderní naftové 
 i zážehovéi zážehovéi zážehovéi zážehové motory, pro  vysoké tepelné zatížení. Nachází uplatněnímotory, pro  vysoké tepelné zatížení. Nachází uplatněnímotory, pro  vysoké tepelné zatížení. Nachází uplatněnímotory, pro  vysoké tepelné zatížení. Nachází uplatnění 
 v přeplňovaných vznětových motorech. Je vhodný také pro mazánív přeplňovaných vznětových motorech. Je vhodný také pro mazánív přeplňovaných vznětových motorech. Je vhodný také pro mazánív přeplňovaných vznětových motorech. Je vhodný také pro mazání  

moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých 
užitkových nákladních vozidel.užitkových nákladních vozidel.užitkových nákladních vozidel.užitkových nákladních vozidel. 

 
Produktová dataProduktová dataProduktová dataProduktová data  
Typické hodnotyTypické hodnotyTypické hodnotyTypické hodnoty 

 
 

ParametrParametrParametrParametr CS OIL SAE 5W40CS OIL SAE 5W40CS OIL SAE 5W40CS OIL SAE 5W40

Hustota 15°C v g/cmHustota 15°C v g/cmHustota 15°C v g/cmHustota 15°C v g/cm3333 0,850,850,850,85----86868686

Viskozitní indexViskozitní indexViskozitní indexViskozitní index >170>170>170>170

Viskozita při 40°C v mmViskozita při 40°C v mmViskozita při 40°C v mmViskozita při 40°C v mm2222/s/s/s/s cca 85,0cca 85,0cca 85,0cca 85,0

Viskozita při 100°C v mmViskozita při 100°C v mmViskozita při 100°C v mmViskozita při 100°C v mm2222/s/s/s/s 14,014,014,014,0

Bod vzplanutí COC v °CBod vzplanutí COC v °CBod vzplanutí COC v °CBod vzplanutí COC v °C >200>200>200>200

Bod tuhnutí v °CBod tuhnutí v °CBod tuhnutí v °CBod tuhnutí v °C >>>>----30303030

 
VýkonnostVýkonnostVýkonnostVýkonnost API SM/SN/CF, ACEA A3/B4API SM/SN/CF, ACEA A3/B4API SM/SN/CF, ACEA A3/B4API SM/SN/CF, ACEA A3/B4----08,08,08,08, 
 VW 502.00/505.00, MB 229.3VW 502.00/505.00, MB 229.3VW 502.00/505.00, MB 229.3VW 502.00/505.00, MB 229.3 

BaleníBaleníBaleníBalení SkladujteSkladujteSkladujteSkladujte v neporušených dobře uzavřených originálních obalech přiv neporušených dobře uzavřených originálních obalech přiv neporušených dobře uzavřených originálních obalech přiv neporušených dobře uzavřených originálních obalech při

 teplotáchteplotáchteplotáchteplotách 5 až 40°C.5 až 40°C.5 až 40°C.5 až 40°C. 
  Vydáno: 09/2014Vydáno: 09/2014Vydáno: 09/2014Vydáno: 09/2014
 
                                                                                                                                Dodává 

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí                                                                                                                                             

současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití 

zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a 

srovnatelnost srovnatelnost srovnatelnost srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte příslušných zkušebních metod. Dodržujte příslušných zkušebních metod. Dodržujte příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.prosím své povinnosti uživatele.prosím své povinnosti uživatele.prosím své povinnosti uživatele.        
 


