Газпромнефт МП Синтетик
Масло за промивка на автомобилни двигатели
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Промивно масло, предназначено за промиване на маслената система при бензинови и дизелови
двигатели, които се използват като моторно масло, синтетични или полусинтетични масла. Почиства
картера, маслоприемника, маслопроводите и други части на двигателя от отлагания, нагар и
формиране на утайка.

ПРЕДИМСТВА
•
Благодарение на специалния пакет от добавки, притежава добра разтваряща способност и
миещо-диспергиращи свойства.
•
За промиване са достатъчни 20-30 минути работа на празен ход при загрят двигател.
•
Защитава двигателя от износване по време на промивката.

ПРИЛОЖЕНИЕ
•
Промивка на бензинови и дизелови маслени системи без демонтаж при планираната сервизна
смяна на маслото или след употребата на масло с недостатъчно ниво на експлоатационни свойства,
или при превишаване на срока, установен за смяна на маслото.
•
За промивка на двигателя е необходимо да се загрее двигателят за 20-30 минути на празен ход,
да се излее старото масло, да се залее с промивъчно и да се пусне двигателят на празни обороти за
15-25 минути. После трябва да се излее промивъчното масло, да се смени масления филтър и за се
налее прясно моторно масло.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ
Масло Газпромнефт МП Синтетик съответства на изискванията на спецификациите:
•
ОАО «АВТОВАЗ»

Произвежда се от ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-123-2014.
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на компанията:
e-mail: service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газпромнефт МП Синтетик

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2 /с

8,0

Пламна температура в отворен тигел, °С

232

Температура на течливост, °С

-27

Плътност, при 20 °С, г/см3

0,884

Масова част на активните елементи, %
• калций
• цинк

0.16
0.07

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ
При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в
препоръчаните области на приложение, маслото Газпромнефт МП Синтетик не представлява заплаха
за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на
маслото ползвайте защитни ръкавици. При попадане на масло върху кожата, веднага го измийте с вода
и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в
запечатан контейнер и се представя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте
отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.
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По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на компанията:
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Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

