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Special Tec F ECO 5W-20
Περιγραφή
Λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων με βάση την τεχνολογία σύνθεσης και υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων, μελετημένο ειδικά για τις απαιτήσεις βενζινοκινητήρων της Ford. Οι επικαθίσεις αποτρέπονται με σιγουριά, εξασφαλίζεται εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης καθιστώντας έτσι δυνατή μια μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου. Όσον αφορά την αντοχή στη φθορά, ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παλαιότερου προτύπου
Ford WSS-M2C913-C και μάλιστα υπερκαλύπτονται σε
κάποιες περιπτώσεις.

ιδιότητες
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές
θερμοκρασίες
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- ανθεκτικό στην οξείδωση

Προδιαγραφές και εγκρίσεις:
ACEA C5 ∙ API SN ∙ Ford WSS-M2C 948-B ∙ Jaguar /
Land Rover STJLR.03.5004

τεχνικά χαρακτηριστικά
κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)

5W-20
SAE J 300

πυκνότητα στους 15°C

0,850 g/cm³
DIN 51757

Ιξώδες στους 40 °C

44,0 mm²/s
ASTM D 7042-04

ιξώδες στους 100°C

8,20 mm²/s
ASTM D 7042-04

τεχνικά χαρακτηριστικά
ολικός βαθμός αλκαλικότητας

7,5 mg KOH/g
DIN ISO 3771

θειική τέφρα

<= 0,8 g/100g
DIN 51575

Αριθμός χρώματος (ASTM) L 2,5
DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Πολύτυπο λιπαντικό για βενζινοκινητήρες Ford με
εξαίρεση τα (Ford Ka (08/2008-), Focus ST και Focus
RS (2004.75 με κινητήρα 2.5 l Duratec-ST (VI5)). Ένα
λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών προβλέπεται για
όλους τους τρικύλινδρους κινητήρες 1.0 l EcoBoost.
Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι πέραν αυτού πλήρως
συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. Η Ford το συστήνει
για χρήση σε όλους τους κινητήρες για τους οποίους
τώρα προβλέπονται λιπαντικά των προδιαγραφών WSSM2C913-B, WSS-M2C913-C ή WSS-M2C925-B.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των
κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες
1 l κάνιστρο πλαστικό

ιξώδες στους -35°C (MRV) < 60000 mPas
ASTM D4684

3840
D-GB-I-E-P

5 l κάνιστρο πλαστικό

ιξώδες στους -30°C (CCS) <= 6600 mPas
ASTM D5293

3841
D-GB-I-E-P

20 l κάνιστρο πλαστικό

163
DIN ISO 2909

3842
D-GB-I-E-P

60 l βαρέλι μεταλλικό

>= 2,6 mPas
ASTM D5481

3843
D-GB

205 l βαρέλι μεταλλικό

3844
D-GB

Δείκτης ιξώδους
HTHS στους 150°C
σημείο ροής

-45 °C
DIN ISO 3016

σημείο ανάφλεξης

230 °C
DIN ISO 2592

απώλεια λόγω εξάτμισης
(Noack)

12,2 %
CEC-L-40-A-93

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
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Postfach 2829
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Germany

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

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

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

