
 

Gazpromneft Premium N 5W-40 
Моторно всесезонно универсално моторно масло 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

 
Напълно синтетично всесезонно моторно масло, произведено от висококачествени базови масла и 
балансиран пакет добавки. Благодарение на използването на подобрени базови масла, моторното 
масло притежава: удължен живот, намалена консумация на масло чрез изгаряне, подобрени 
антикорозионни свойства. 
Използването на вносни технологии, включително базови масла от технологията VHVI, осигурява най-
високи експлоатационни качества на маслото Gazpromneft Premium N 5W-40. 
 
 

ПРЕДИМСТВА 

 
• Отлични противоизносни свойства, които гарантират  максимален ресурс на работа на двигателя. 
• Осигурява надеждна защита на двигателя при всички режими на работа, включително пределно 
допустими. 
• Ниска консумация на масло чрез изгаряне от специално подбрани базови масла. 
• Принадлежат към категорията на масла Long Life в съответствие с препоръките на 
автопроизводителите. 
• Благодарение на отличните вискозитетно-температурни свойства осигурява надеждно стартиране 
на двигателя при ниски температури през зимния период на експлоатация. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
• В бензиновите и дизеловите двигатели на леките автомобили и микробуси (с или без турбо), за 
които препоръчват смазочни материали от експлоатационен клас API SN/CF (или по-ранни 
спецификации) или ACEA A3/B4 и съответният вискозитет клас: SAE 5W-40. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ 

 
Маслото  Gazpromneft Premium N 5W-40 съответстват на изискванията на спецификациите: 
• API SN/CF 
• ACEA A3/B4 
• MB 229.5, VW 502.00/505.00 
• Renault RN 0700 / 0710 
• BMW LL-01, Porsche A40 
• ОАО “АВТОВАЗ” 
 
 
 
 
 
 

 

Произвежда се от  ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-057-2012.  
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на компанията: 
e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru  
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. 
17.08.2012 г. 



 
 

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Gazpromneft Chain Oil 

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2/с 14.5 

Пламна температура в отворен тигел, °С 232 

Температура на замръзване, °С -39 

Плътност при 20 °С, г/см3 0.885 

Киселинно число, мг КОН/г 9.5 

Сулфатна пепел, % 1.3 
 
 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

 
При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в 
препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft Premium N 5W-40 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 Информационния лист за 
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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