
 

Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 
Синтетично енергоспестяващо моторно масло 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

 
Синтетично енергоспестяващо моторно масло за турбо бензинови двигатели (както с турбо, така  и без 
него), инсталирани на леки автомобили, джипове, ванове и лекотоварни автомобили, японско, 
корейско, китайско и американско производство. 
 
 

ПРЕДИМСТВА 

 
• Осигурява икономия на гориво чрез използването на модерни компоненти. 
• Осигурява чистотата на частите на двигателя (особено на буталото, което се потвърждава от 
тестове за допустимост ILSAC GF-5). 
• Гарантира чистотата на турбината от различни видове отлагания.. 
• Отличните антиоксидантни свойства осигуряват повишен слок на годност на маслото. 
• Съвместимо е с материали за уплътнение (като полиакрилатен каучук, нитрилен каучук, силиконов 
каучук, флуорокарбонов каучук и етилен акрилна гума). 
• Има удължен интервал на прилагане и осигурява ефективно смазване. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
• Може да се използва като двигателно масло в колите с марки Toyota, Lexus, Subaru, Mazda, 
Suzuki, Mitsubishi, Honda, Hyndai, Kia и други, когато препоръчаният смазочен материал съответства на 
стандарта ILSAC GF-3, 4, 5. 
• Също така е възможно да се използва в бензинови двигатели (за леки автомобили, ванове, 
микробуси и лекотоварни автомобили) на японски, корейски, китайски и американски производители, 
където са препоръчани смазочни материали от експлоатационен клас API SN (или по-ранни 
спецификации) или ILSAC GF-3, 4, 5 и подходящия вискозитет: SAE 5W-30. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ 

 
Маслото Gazpromneft Premium GF-5 5W-30 съответства на изискванията на спецификациите: 
• API SN 
• ILSAC GF-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Произвежда се от  ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-164-2015.  
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на 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 Gazpromneft Premium GF 5W-30 

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2/с 11.2 

Пламна температура в отворен тигел, °С 232 

Температура на течливост, °С -44 

Плътност при 20 °С, кг/м3 0.849 

Киселинно число, мг КОН/г 7.5 

Сулфатна пепел, % 0.9 
 
 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

 
При спазване на правилата за лична и промишлена хигиена, както и при правилна употреба в 
препоръчаните области, маслата Газпромнефт Premium CF-5 5W-30 не представляват заплаха за 
здравето и рискове за околната среда. Избягвайте досег на маслото до кожата. При смяна на маслото, 
използвайте предпазни ръкавици / ръкавици без пръсти. Ако масло попадне върху кожата, веднага да 
се измие с вода и сапун. Повече информация по този въпрос се съдържа в Информационния лист за 
безопасност на продукта. 
 
 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Отработеното масло и отпадъчните продукти от него трябва да се събират в запечатан контейнер и да 
се предадат в пунктове за приемане на отработени масла. Да не се изхвърля в канализацията, почвата 
или водоемите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Произвежда се от  ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-164-2015.  
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на 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. 

 


