PLATINUM MaxExpert V 5W-30
Kokybės klasė:
Klampumo laipsnis:


ACEA: C3
SAE: 5W-30

Bendrosios savybės:

Long Life tipo naujausios kartos sintetinė variklinė alyva pagrysta "Kompleksinės apsaugos formule"
(KAF). Kompleksinė apsaugos formulė garantuoja optimalią variklio apsaugą visomis eksploatavimo
sąlygomis. Formulė paremta mažai pelenų turinčia "mid SAPS" technologija su mažesniu sieros, fosforo ir
sieros pelenų kiekiu, užtikrina puikius alyvos parametrus, sumažina vožtuvų dilimo riziką, tuo pačiu metu
užtikrinant geresnę nuosėdų kontrolę. Ji prisideda prie mažesnio kietųjų dalelių kaupimosi DPF filtruose ir
sumažina katalizatoriaus pažeidimo galimybę.
Platinum MaxExpert V 5W-30 yra energiją taupanti alyva, užtikrinanti mažesnes kuro ir tepalų sąnaudas,
ilgesnį tepalų keitimo intervalą ir gamtos apsaugą.
Alyva garantuoja:
 Prailgintą keitimo intervalą
 Ilgesnį variklio ir filtrų tarnavimo laiką – dėl "mid SAPS" technologijos
 Gamtos apsaugą
 Mažesnes degalų ir alyvos sąnaudas
 Labai lengvą užvedimą prie žemos temperatūros
 Puikią variklio švarą, nes išlaiko suodžius suspensijoje
 Puikų šiluminį ir oksidacinį stabilumą.


Paskirtis:

Platinum MaxExpert V 5W-30 alyva tinka visiems sezonams, pirmiausia automobiliams ir
mikroautobusams, su šiuolaikiniais benzininiais varikliais su katalizatoriumi ir dyzeliniams varikliams, su
turbokompresoriumi ar be jo, su įrengtais DPF ar TWC filtrais. Alyva buvo sukurta taip, kad atitiktų
naujausius Volkswagen VW 504 00/507 00 reikalavimus, bet ji taip pat gali būti naudojama varikliams,
kur reikalaujama senesnių VW specifikacijų. Be Volkswagen grupės automobilių: Audi, Seat, Skoda, alyva
puikiai tinka ir kitų gamintojų lengviesiems automobiliams ir visureigiams. Rekomenduojama transporto
priemonėms, atitinkančioms "Euro 6" standartus.
 Standartai, leidimai, specifikacijos
VW standartas 504 00 / VW standartas 507 00
Atitinka reikalavimus:
Mercedes-Benz 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Audi, Skoda, Seat

(Varikliams, kuriems gamintojas rekomenduoja "mid SAPS" tipo alyvą patenkinančią VW 504 00/507 00 standartą)



Fizikiniai-cheminiai parametrai:
Parametrai

Vienetai

Tipinės
reikšmės

Klampos laipsnis pagal SAE
5w-30
Kinematinė klampa prie 100 °C
mm2/s
12.2
Klampos indeksas
159
0
Stingimo temperatūra
C
-42
Bazinė vertė TBN
Mg KOH/g
8.0
Sulfatiniai pelenai
%
0.6
NOACK nepastovumas
%(m/m)
9.9
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai-cheminiai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs
produkto parametrai yra pateikiami prie kiekvieno produkto.

