
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 Formula V Long Life  
 
 
Aprašymas   
 

o Pilnai sintetinė SAE 5W-30 lengvųjų automobilių variklių alyva, keičiama įprastais ir prailgintais intervalais. 
 
Paskirtis 
 

o Specialiai sukurta Volkswagen lengviesiems automobiliams su benzininiais ir dyzeliniais varikliais, atitinkanti Euro 
IV ir Euro V reikalavimus, esant lankstiems tepalo keitimo intervalams (WIV). 

o Tinka visiems varikliams (taip pat ir R5 bei V10 TDI varikliams), kuriems reikalinga 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 
505.00, 506.00 kokybės klasė ir dyzeliniams varikliams, kuriems reikalinga 506.01 kokybės klasė. * 

o Rekomenduojama ACEA C2 Peugeot Citroën Euro IV lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams. 
 
Ribojimai 
 

* V10 TDI ir R5 TDI varikliai, pagaminti iki 2006 m. birželio mėn., neįtraukiant 507.00 kokybės klasės; šiems 
varikliams turi būti reikalinga VW 506. 01 kokybės klasė. 

 
Specifikacijos 
 

o VW 504.00 
o VW 507.00 
o Tinka varikliams, kuriems reikalingi tepalai, atitinkantys 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 

kokybės normą ir daugumai dyzelinių variklių kuriems reikalingi tepalai, atitinkantys 506.01* kokybės normą. 
o MB 229.51 
o MB 229.31 
o BMW Longlife-04 
o ACEA A3, B4 
o JASO DL-1 
o Atitinka ACEA C2 ir C3 tepimo reikalavimus 

 
Privalumai 
 

o Alyva sukurta VW Euro IV ir Euro V modelio lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams. 
o Tinka daugumai senesnių VW modelių benzininiams ir dyzeliniams varikliams su ir be įpurškimo siurblio. 
o Prailgintas tepalų keitimo intervalas tinka lanksčioms ODI sistemoms. 
o Suformuoja tvirtą plėvelę įvairiomis važiavimo sąlygomis. 
o Užtikrina puikų variklio darbą įvairiomis važiavimo sąlygomis. 
o Puikiai saugo nuo putojimo, rudžių ir korozijos. 

 
Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  
Klampos klasė pagal SAE - - 5W-30 
Abs. tankis prie15°C D 4052 kg/m³ 848 
Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 11.6 
Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 70.5 
Klampos indeksas D 2270 - 159 
Menamoji klampa prie 30°C D 5293 mPa.s 6117 
Sieringi pelenai D 280 masės % 0.6 
Stingimo temperatūra D 97 °C -39 
Pliūpsnio temperatūra D 92 °C 209 
Klampa prie aukštos temperatūros ir aukšto 
šlyties laipsnio 

CEC-L-36-A-90 mPa.s >=3.5 

 
Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių 
specifikacijas bet kuriuo metu. 
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