
MOL MSE 15W-40
viacstupňový motorový olej

MOL MSE 15W-40 je motorový olej vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov a vyváženého systému
prísad pre štvortaktné benzínové motorový staršej konštrukcie.

Použitie

Benzínové a nepreplňované naftové motory v osobných automobiloch
a ľahkých úžitkových vozidlách starších typov

Benzínové a nepreplňované naftové motory v osobných automobiloch a
ľahkých úžitkových vozidlách starších typov

Vlastnosti a výhody

Viacstupňový motorový olejVhodné pre použitie v lete a zime, počas celého rokaVhodné pre použitie v lete a zime, počas celého rokaViacstupňový motorový olej

Dobrá oxidačná stabilitaZnižujú tvorbu usadenín na miestach s vysokou teplotou
Čistejší motor

Znižujú tvorbu usadenín na miestach s vysokou teplotou
Čistejší motor

Dobrá oxidačná stabilita

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-40
API SF/CC
MIL-L-46152B

API SF/CC
MIL-L-46152B

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,879Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]

106Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

14,1Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

135Viskozitný index

-27Bod tuhnutia [°C]

225Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

5,1Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy
týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.
Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.
Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok
nepredvídateľné nepriaznivé účinky.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C
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MOL MSE 15W-40
viacstupňový motorový olej

Informácie o objednávaní

PpKN 27101981

SAP kód a balenie:
MOL MSE 15W-40 X4L 4 l plastový kanister13300281
MOL MSE 15W-40 180KG 216,5 l oceľový sud13300282

Emailové objednávanie: predaj.maziva@slovnaft.sk

Telefón pre objednávanie: +421 2 5859 5121, +421 2 5859 5122, +421 2 5859 7615, +421 2 5859 7646 (medzi
08-15 h v pracovných dňoch)
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