Gazpromneft Ecogas 15W-40
Бензинови и дизелови двигатели

Висококачествени минерални базови масла

Двигателно масло

Отлична стабилност срещу окисление

Работа на втечнен газ

Gazpromneft Ecogas – специални моторни масла, предназначени за използване в двигатели на
леката техника, работещи на втечнен газ или течни горива. Благодарение на използването на
специален пакет от добавки, маслата Gazpromneft Ecogas притежават висока стабилност
срещу окисление, противоизносни свойства и ефективно защитават двигателя от образуване
на високотемпературни, нискотемпературни и пепелни отлагания.

Предимства
• Висока стабилност срещу окисление – пониженото образуване на отлагания в двигателя –
максимален срок мужду два ремонта на двигателя.
• Понижена пепелност на маслото – стабилната работа на запалителната система и защитата
на частите от горивната камера от прегряване и възпламеняване – намаляват вероятността от
непланиран ремонт.
• Запас на алкалното число – възможност за приложение в двигателите, работещи на
газообразни и течни горива – обединяване на гамата от моторни масла и оптимизиране на
складовото пространство.
• Специален пакет от добавки – допълнителна защита на детайлите на двигателя от
износване – икономия при обслужването на техниката.

Приложение

• Лека и лекотоварна техника.
• Двигатели на леките и лекотоварни автомобили, работещи на втечнен газ (пропан-бутан LPG), течно гориво, както и оборудвана с двойна горивна система.
• Бензинови и дизелови двигатели, изискващи приложение на моторни масла от клас APISJ/CF.

Физико-химически характеристики

Показател

Метод

Gazpromneft Ecogas 15W-40

Кинематичен вискозитет
при 100 °С, мм²/с
при 40 °С, мм²/с

ASTM D 445
ASTM D 445

14.5
10 7.8

Пламна температура в отворен тигел, °С

ASTM D 92

235

ГОСТ 20287

-32

Температура на течливост, °С
Общо алкално число, мг КОН/г

7.2

Сулфатна пепел, %

ГОСТ 11362

1.05

Плътност
при 20 °С, г/см³

ASTM D 4052

880

Вискозитетен индекс

ASTM D 2270

138

Спецификации
• SAE 15W-40
• API SJ/CF

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с
международните стандарти
ISO 9001

ООО „Газпромнефт – смазочни
материали”
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във
връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може
да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за
безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на
компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018

