AIMOL Pro Line M 5W-30
Ulei de motor full sintetic special dezvoltat pentru utilizarea în motoarele Mercedes Benz
DESCRIERE
AIMOL Pro Line M 5W-30 este un ulei de motor full sintetic, special dezvoltat pentru autoturisme Mercedes Benz
și autoutilitare ușoare. De asemenea, este potrivit pentru autovehicule BMW, Opel, Seat, Volkswagen, Audi și
Skoda cu intervale regulate de scurgere.
AIMOL Pro Line M 5W-30 este potrivit pentru autovehicule cu motoare cu catalizator, filtre de particule, cu turbo
si sisteme de injectie directa. Are un conținut scăzut de fosfor, sulf și cenușă, deoarece este dezvoltat pe tehnologia
mid-SAPS. Acest produs nu este recomandat să fie utilizat în motoarele AMG. Pentru această aplicație recomandăm
AIMOL Sportline 0W-40.

BENEFICII
Protecție excelentă impotriva uzurii
Potrivit pentru intervale de schimb extrem de lungi (pe baza de recomandare O.E.M: 20.000 km
conform specificațiilor MB); Protecție excelentă împotriva impurităților, sedimentelor și depozitelor
Bune proprietăți anti-rugina și oxidare

NIVELE DE PERFORMANȚĂ
AIMOL Pro Line B 5W-30 îndeplinește sau depășește următoarele niveluri de performanță / specificații:
MB 229.31/229.51 (approvable)
Volkswagen 502.00/505.00/505.01(2005)
API SN/CF
BMW LongLife-01/04
ACEA A3/B4 (07), C3 (08)
GM Dexos 2
Ford M2C-917A
GM LL -A-025 / B-25

AMBALAJE DISPONIBILE
Butoi nou 205 Litri
Canistra 20 Litri
Canistra 4 Litri
Bidon 1 Litru

VALORI TIPICE
Parametru
Densitate la 15˚C kg/m3
Vâscozitate la 40˚C - cSt
Vâscozitate la 100˚C - cSt
Indice vâscozitate
Punct de aprindere COC ˚C
Punct de curgere ˚C
Cenușă sulfatata wt%
TBN mg KOH/g
MRV test la -35° - cP
CCS test la -30° - cP

Metoda testare
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D874
ASTM D2896
ASTM D4684
ASTM D5293

Pro Line M 5W-30
0.851
66.7
11.7
172
230
-36
0,79
7.6
20 800
<6 600

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
AIMOL Pro Line M 5W-30 nu prezintă efecte negative asupra sănătații, cu conditia ca acesta sa fie utilizat conform
instructiunilor.
DATE TEHNICE INFO LINE
Pentru informatii sau sfaturi suplimentare despre produsele AIMOL, vă rugam să ne contactați conform detaliilor de mai jos
Datele tipice indicate, pot varia în funcție de ciclul de producție și se pot schimba la alegerea producătorului. Specificațiile sunt totuși garantate. Datorită cercetării și
dezvoltării continue a produselor, informațiile din această fișă tehnică pot fi modificate fără nicio notificare. Deși se depun toate eforturile pentru a asigura informații exacte,
A.I.M. bv nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere sau daună suferită cauzată de inexactitatea și / sau lacunele acestui text și ca rezultat al utilizării acestui produs
pentru orice altă aplicație decât cea specificată explicit în această fișă tehnică.
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