Gazpromneft S Gear GL-4 80W-90
Висококачествени минерални базови масла

Механични трансмисии

Описание
Gazpromneft S Gear GL-4 80W-90 е универсално трансмисионно минерално масло,
предназначено за смазване на автомобилни скоростни кутии, оси и водещи диференциали,
които са изложени на средно натоварване и които изискват използването на продукт от
експлоатационен клас API GL-4.

Предимства
• Добра термоокислителна стабилност - Намалявайки наличието на отлагания удължава
живота на зъбните предавки и лагерите.
• Отлично смазване при ниски температури - Доброто смазване при студен старт намалява
износването и удължава живота на трансмисиите.
• Добри противоизносни свойства - Намалява износването и удължава живота на
трансмисиите.
• Отлична защита от ръжда и корозия - Предотвратява корозирането, предпазва и удължава
живота на оборудването.

Приложение

• Механични трансмисии, оси и водещи диференциали, изискващи експлоатационен клас API
GL-4.
• Леки, лекотоварни и товарни автомобили и търговски превозни средства.
• Извъншосейна техника, включително: строителна и селскостопанска техника, минно
оборудване и др.

Физико-химически характеристики

Показател

Метод

Gazpromneft S Gear GL-4 80W-90

ISO 3104

14.3

Динамичен вискозитет по Брукфилд
мПа*с при -26 °С

ASTM D 2983

142000

Температура на самозапалване, °С

EN ISO 2592

220

ISO 3016

-27

ASTM D 4052

890

Кинематичен вискозитет
при 100 °С, мм²/с

Температура на течливост, °С
Плътност
при 15 °C, кг/м³

Спецификации
• SAE 80W-90
• API GL-4
• ZF TE-ML 08

Здраве, безопасност и околна среда
Информацията е предоставена за продуктите в съответния Информационен лист за
безопасност (Safety Data Sheet - SDS). Той предоставя насоки за потенциални опасности,
предпазни мерки и мерки за първа помощ, заедно с въздействието върху околната среда и
изхвърлянето на използваните продукти. Информационният лист за безопасност може да бъде
свален от сайта или да бъде изискан от търговският обект, от който е закупен продукта. Този
продукт не трябва да се използва за цели, различни от предназначението му.

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

