Gazpromneft Standard 20W-50
Бензинови и дизелови двигатели

Висококачествени минерални базови
масла

Всесезонно използване

Двигателно масло

Оптимално налягане в смазочната
система
Gazpromneft Standard- серия от универсални масла за всички сезони, предназначени за
използване в карбураторни бензинови и атмосферни дизелови двигатели на леки автомобили с
голям пробег, работещи в различни работни условия. Маслата Gazpromneft Standardподдържат необходимото налягане в смазочната система на двигателите с голям пробег, а
допълнителното въвеждане на противоизносните и почистващи препарати осигурява
допълнителна защита на двигателя с пробег и износване.

Предимства
• Съхранява ресурса на работа на двигателя с голям пробег благодарение на плътния маслен
филм.
• Поддържа налягането в системата на смазване на двигателя с голям пробег.
• Понижава вероятността от изтичане благодарение на съвместимостта с материалите на
уплътнението.
• Осигурява защита на двигателя с голям пробег от износване и корозия при спазване на
препоръчаните срокове на смяна на маслото.

Приложение

• В леките автомобили, извъншосейната техника, микробусите и лекотовантата техника с
голям пробег.
• Предназначено за карбураторни бензинови и дизелови двигатели на автомобили, при които е
необходимо ниво на експлоатационни свойства API SF/CC и по-ниско.

Физико-химически характеристики

Показател

Метод

Gazpromneft Standard 20W-50

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

ASTM D445
ASTM D445

18.4
169.2

Вискозитетен индекс

ASTM D2270

121

Пламна температура в отворен тигел, °С

ASTM D92

242

Температура на течливост, °С

ASTM D 97

- 28

Общо алкално число, мг КОН/г

ГОСТ 11362

6.0

Сулфатна пепел, %

ASTM D 847

0.8

Плътност
при 20 °С, г/см³

ASTM D4052

0.855

Спецификации
• SAE 20W-50
• API SF/CC
• ОАО «АВТОВАЗ»

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

