MOL ATF 3G
kvapalina pre automatické prevodovky
MOL ATF 3G je kvapalina pre automatické prevodovky vyrobená z minerálnych základových olejov vyrobených
procesmi rafinácie ropy a obsahujú prísady, ktoré sú v súlade s prísnymi požiadavkami na kvalitu. Poskytujú
optimálne mazanie a ochranu prevodovky vo všetkých prevádzkových podmienkach.
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Špecifikácie a súhlasy
MAN 339 Typ L1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
ZF TE-ML 04D[ZF001179]
ZF TE-ML 14A[ZF001179]
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MOL ATF 3G
kvapalina pre automatické prevodovky
Vlastnosti
Vlastnosti

Typické hodnoty

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]

0,855

Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

34,8

Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

7,2

Viskozitný index

182

Bod tuhnutia [°C]

-51

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

210

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie
Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.
Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá
vzťahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.
Prevodové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané
škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

Informácie o objednávaní
PpKN 27101987
SAP kód a balenie:
13301061 MOL ATF 3G 1L

1 l plastová fľaša

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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