G-Energy Synthetic Active 5W-40
Активно шофиране

Бензинови и дизелови двигатели

Всесезонно използване

Двигателно масло

Синтетично масло

Чистота на двигателя

G-Energy Synthetic Active 5W-40 – синтетично моторно масло на основата на базови компоненти
G-Base за бензинови и дизелови двигатели. Предназначено за ефективна работа и максимална
защита на двигателя при активно използване на автомобила, включително резки ускорения,
движение в градски условия и по магистрала.

Предимства
Отлична защита на двигателя при активен стил на шофиране (град/трасе, резки
ускорявания в режим стоп/старт) благодарение на стабилността на масления
филм.
Предотвратява образуването на отлагания при повишени температури във всички
режими на работа.
Максимална защита на двигателя при високи обороти: както при краткосрочни
ускорения, така и при продължително движение на висока скорост.
Ефективно неутрализира нежеланите продукти на изгарянето при повишен
разход на гориво в условия на активна експлоатация на автомобила.
Съхранява чистотата на детайлите на двигателя чрез предотвратяване
образуването на отлагания и високи почистващи свойства.

Приложение

• За леки автомобили, лека извъншосейна техника, микробуси и леки товарни автомобили.
• За бензинови и дизелови двигатели (с турбокомпресор и без) на широка гама автомобили,
където се изисква вискозитет SAE 5W-30 и е необходимо ниво на експлоатационните свойства
ACEA A3/B4, API SL/CF и по-ниско.
• Не се препоръчва за приложение в двигатели, оборудвани със саждеви филтри (DPF).

Физико-химически характеристики
Метод

G-Energy Synthetic Active
5W-40

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

ASTM D 445
ASTM D 445

14.9
93.1

Пламна температура в отворен тигел, °С

ASTM D 92

233

Температура на течливост, °С

ASTM D 97

- 40

Общо алкално число, мг КОН/г

ASTM D 2896

11.1

Плътност
при 15 °C, кг/м³

ASTM D 4052

858

SAE J300

5W-40

Показател

Вискозитетен индекс

Спецификации
• SAE 5W-40
• API SN/CF
• ACEA A3/B4
• API SN/CF
• MB 229.3
• VW 502 00/505 00
• Renault RN 0700/0710
• ПАО «АВТОВАЗ»

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

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

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

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

