Gazpromneft HD 40
Gazpromneft HD 40, 50, 60 - летни двигателни масла, произведени с използване на качествени
базови масла и балансиран пакет с добавки. Благодарение на използването на подобрени
базови масла, двигателни масла имат намалена загуба от изпарения и подобрени
антикорозионни свойства. Приложеният балансиран пакет с добавки осигурява отлична
защита за частите на двигателя, работещи в тежки експлоатационни условия. Маслата
предотвратяват образуването на въглерод, предпазват ефективно частите от корозия. Те имат
добра термична стабилност и антиизносващи свойства. Имат малко изпаряване и
незначителни загуби на отпадъци в условията на лятна експлоатация. Висока неутрализираща
способност дори при високо съдържание на сяра в горивото.

Предимства
• Стабилните вискозитетно-температурни характеристики осигуряват надеждна защита на
двигателя при тежки експлоатационни условия.
• Високото ниво на неутрализиращи и миещо-диспергиращи свойства осигурява чистотата на
частите на двигателя.
• Максимална защита от корозия на двигателя чрез подобрени базови масла (с намалено
изпарение и намалено съдържание на сяра).

Приложение
• В автомобилните и тракторните форсирани дизелови двигатели без турбо или с ниско турбо,
работещи в условията на горещ климат.
• Във високооборотни стационарни дизели и дизелови генератори.

Физико-химически характеристики
Показател

Метод

Gazpromneft HD 40

ГОСТ 33

15.0

Пламна температура в отворен тигел, °С

ГОСТ 4333

249

Температура на течливост, °С

ГОСТ 20287

- 17

Общо алкално число, мг КОН/г

ГОСТ 11362

7.4

Сулфатна пепел, %

ГОСТ 12417

1.0

Плътност
при 20 °С, кг/см³

ASTM D 4052

896

Кинематичен вискозитет
при 100 °С, мм²/с

Спецификации
• SAE 50
• API CC
• SAE J300 40

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.
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