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Produktinformatie
Universele olie voor tuingereedschap 10W-30
Beschrijving
Multigrade motorolie met hoogwaardige basisoliën en
een hoog gehalte aan additieven. Zorgt het hele jaar
door voor een optimale smering en een uitstekende
motorreinheid, zelfs bij de zwaarste toepassingen.
Overtreft de eisen van gerenommeerde
motorfabrikanten zoals Briggs & Stratton, Honda,
Tecumseh enz.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en
zonder turbocompressor
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- voor katalysator getest
- gering verlies door verdamping
- zeer goede dispergeereigenschappen
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- zeer sterk reinigingseffect
- verhoogt het smeereffect
- universeel toepasbaar

Specificaties en goedkeuringen
ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SG • API SH • API
SJ

Technische gegevens
SAE-klasse (motoroliën)

10W-30
SAE J300

Dichtheid bij 15 °C

0,86 g/cm³
DIN 51757

Viscositeit bij 40 °C

70 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscositeit bij 100 °C

11,5 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscositeit bij -30°C (MRV)

< 60000 mPas
ASTM D 4684

Viscositeit bij -25°C (CCS)

<= 7000 mPas
ASTM D 5293

Viscositeitsindex

155
DIN ISO 2909

Pourpoint

-39 °C
DIN ISO 3016

Verlies door verdamping (Noack)

13 %
CEC-L-40-A-93

Vlampunt

230 %
DIN ISO 2592

Totaal basisch getal

8,3 mg KOH/g
DIN ISO 3771

Sulfaatas

0,9 - 1,5 g/100g
DIN 51575

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

Technische gegevens
Kleurgetal (ASTM)

L 3,0
DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Voor 4-taktmotoren in grasmaaiers,
noodstroomaggregaten, zitmaaiers, motorhakselaars,
motorfrezen, verticuteerders, motorzeisen,
hogedrukreinigers, sneeuwfrezen enz.

Gebruik
De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of
apparaatfabrikant moeten in acht worden genomen.

Verpakking
1 l Jerrycan kunststof

1273
D-BOOKLET

600 ml Jerrycan kunststof

7686
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

