Πληροφορία προϊόντος
Top Tec 4210 0W-30
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Περιγραφή
Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων υψηλής τεχνολογίας
βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Εξασφαλίζει
μέγιστες επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και
βέλτιστη λίπανση σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
Μειώνει την τριβή μεταξύ των κινητών εξαρτημάτων του
κινητήρα και ελαχιστοποιεί τη φθορά. Το χαμηλό
ποσοστό συστατικών που δημιουργούν τέφρα
εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής των φίλτρων
σωματιδίων.

Ιδιότητες
-

ελαχιστοποιεί την τριβή
κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή
πίεση και φθορά
εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
μειώνει τις εκπομπές ρύπων
γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές
θερμοκρασίες
αυξάνει τη διάρκεια ζωής
ελεγμένο σε φίλτρο σωματιδίων και καταλύτες
ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά
θειική τέφρα

0,8 g/100g
DIN 51575

Αριθμός χρώματος (ASTM)

L 2,5
DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για οχήματα βενζίνης και Diesel επίσης με φίλτρο
σωματιδίων. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για οχήματα Audi,
Porsche και του ομίλου Volkswagen, τα οποία σύμφωνα
με τη στρατηγική λαδιών κινητήρα 2020/2021 σε
διάφορα μοντέλα παγκοσμίως απαιτούν λιπαντικό αυτής
της προδιαγραφής και αυτού του ιξώδους.

Εφαρμογή

εγκρίσεις
ACEA C3 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

Τεχνικά χαρακτηριστικά
κατηγορία ιξώδους SAE

0W-30
SAE J300

Πυκνότητα στους 15 °C

0,845 g/cm³
DIN 51757

Ιξώδες στους 40 °C

60 mm²/s
ASTM D 7042-04

Ιξώδες στους 100 °C

11,9 mm²/s
ASTM D 7042-04

Ιξώδες στους -40 °C (MRV)

< 60000 mPas
ASTM D 4684

Ιξώδες στους -35 °C (CCS)

≤ 6200 mPas
ASTM D 5293

HTHS στους 150°C

≥ 3,5 mPas
ASTM D 5481

Δείκτης ιξώδους

200
DIN ISO 2909

Σημείο ροής

-48 °C
DIN ISO 3016

Σημείο ανάφλεξης

220 °C
DIN ISO 2592

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των
κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των
οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς
ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 l κάνιστρο πλαστικό

21604
D-BOOKLET

5 l κάνιστρο πλαστικό

21605
D-BOOKLET

20 l κάνιστρο πλαστικό

21606
D-BOOKLET

60 l βαρέλι μεταλλικό

21607
D-GB

205 l βαρέλι μεταλλικό 21608
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack) 10,5 %
ASTM 5800B
ολικός βαθμός αλκαλικότητας

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

8,4 mg KOH/g
DIN ISO 3771

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

