
CLASSIC MEDUNA PT 530 LA

Popis CLASSIC MEDUNA PT 530 LA je inovační, syntetický motorový olej na bázi syntetických základových  
hydro-crackových (HC) olejů pro všechna osobní auta. Nová technologie CLASSIC MEDUNA PT 530  
LA ustupuje zcela od použití těžkých kovů a nabízí přitom nejvyšší výkonnostní schopnosti. To je  
dobré především pro vozidla se zařízením na  úpravu výfukových plynů jako  částicové filtry nebo 
katalyzátory. CLASSIC MEDUNA PT 530 LA prokázal v rozsáhlých motorových testech u částicových 
filtrů vlastnosti prodlužující  životnost. CLASSIC MEDUNA PT 530 LA je používán také výhodně pro  
motory  starších  vozidel,  bez  ohledu  na  emisní  třídu.  V  turbodmychadle pro  výfukové  plyny  se  
netvoří  s  CLASSIC  MEDUNA  PT 530  LA  žádné usazeniny přičemž zůstává  plnící  tlak  dlouhodobě 
optimální. To  vede  ve  spojení  s  výhodnou  viskozitní  třídou  SAE  5W-30  a  novou  technologii  k  
dlouhodobé nízké spotřebě pohonných hmot. Teplotní stabilita a nepatrné množství  sulfátového 
popela se starají nezávisle na pohonné látce o zvlášť vysokou čistotu pístu.

 Excelentní ochrana opotřebení také pod dlouhodobým     
zatížením při plném výkonu motoru.
 Univerzální použití pro dieselové, zážehové a plynové motory, také pro starší vozidla.
 Redukce vypouštění škodlivin.
 Nižší spotřeba oleje díky velmi nepatrné ztrátě odpařování.
 Snížení spotřeby pohonných látek cca o 3%.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA PT 530 LA splňuje požadavky na motorové oleje pro vozidla s nejmodernějšími  
systémy úpravy výfukových plynů. 
Může být použit ve vozidlech s dieselovými, zážehovými a plynovými motory.  Je mísitelný s jinými  
motorovými oleji.

Produktová data Hustota při 15 °C cca 0,853 g/ml
Viskozita 40 °C cca 69,8 mm²/s
Viskozita 100 °C > 11,8 mm²/s
Viskozitní index > 163
Bod vzplanutí COC > 200°C
Bod tuhnutí > -39°C

Kvalitativní specifikace API SL/CF 
ACEA C3/A3/B4

Výkonnost
(ověřený v praxi a osvědčený při použití u  
agregátů s předepsanou náplní):

VW 502.00/505.00
MB 229.51/229.31
BMW Longlife 04
Vydáno 02/2010
                                                                                                

Technický list

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí  současnému stavu  poznatku
a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu  k použití zůstávají vyhrazeny.
Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost  příslušných  zkušebních metod.
Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.                                                 

http://www.hazmioil.cz/
http://www.classic-oil.de/index.php/cs
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