
MOL Essence 5W-30
syntetický motorový olej

MOL Essence 5W-30 je moderní produkt vyroben z vysoce výkonných syntetických základových olejů, které
poskytují trojitou antioxidační ochranu, použitím komplexního systému přísad, vyvinutý pro osobní automobily a
užitková vozidla.

Použití

Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových
vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým
vstřikováním

Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových
vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým
vstřikováním

Vlastnosti a výhody

Trojitá antioxidační ochranaZabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí
trojité antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového
oleje a motoru

Zabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí
trojité antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového oleje
a motoru

Trojitá antioxidační ochrana

Extrémní nízkoteplotní vlastnostiZajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost
autobaterie

Zajišťuje snadné startování i v extrémním chladu a prodlužuje životnost
autobaterie

Extrémní nízkoteplotní vlastnosti

Extrémně dlouhá životnost olejeLze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní
prostředí

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní
prostředí

Extrémně dlouhá životnost oleje

Nízká těkavostSnižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárný provoz

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárný provoz

Nízká těkavost

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-30
API SL/CF

ACEA A3/B4
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025

ACEA A3/B4
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,855Hustota při 15°C [g/cm3]

70,87Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

12,00Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

-36Bod tekutosti [°C]

220Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

10,2Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL Essence 5W-30
syntetický motorový olej

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající
se produktů z minerálních olejů.
Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.
Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatčné přidání může mít za
následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.
Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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