
 

Gazpromneft Premium C3 5W-40 
Моторно синтетично всесезонно масло 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

 
Напълно синтетично моторно масло. Предназначено за употреба във високофорсирани бензинови 
двигатели, както и дизелови двигатели на пътническо оборудване, снабдено с дизелов филтър за 
частици (DPF) и системи за неутрализация на отработени газове (TWC). Може да се използва с 
увеличен интервал на източване по препоръка на автопроизводителя. Произведено по технология Mid 
SAPS с понижено съдържание на сяра, фосфор и сулфатна пепел. 
 
 

ПРЕДИМСТВА 

 
• Увеличеният срок на годност на маслото се дължи на подобрените антиоксидантни свойства. 
• Поддържа  чисти частите на двигателя поради наличието на високо ефективни почистващи 
препарати. 
• Оптималните вискозитетно-температурни свойства осигуряват създаването на надежден маслен 
филм във възлите на триене, дори и при продължителна употреба при максимална скорост и 
натоварване. 
• Ниската консумация на масло се дължи на  специално подбрани базови масла. 
• Осигурява надеждна защита от износване на двигателя при тежки условия на градския режим. 
• Има  енергоспестяващи функции, намалява разхода на гориво. 
• Осигурява ефективна и непрекъсната работа на системите за неутрализация на отработените 
газове. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
• Във високофорсирани бензинови двигатели, както и дизелови двигатели на пътническия 
транспорт, оборудвани с филтри за саждеви частици и други системи за неутрализация на отработени 
газове. 
• Където са препоръчани смазочни материали от експлоатационен клас ACEA C3 или API SN (или 
по-ранни спецификации) и съответния вискозитетен клас SAE 5W-40. 
• Препоръчва се за използване в автомобили с марката Mercedes-Benz, където се изисква масло 
със спецификация 229.51. 
• Препоръчва се за използване в автомобили Volkswagen Group (VW, Skoda, Audi, Seat), където е 
необходимо масло със спецификация VW 502 00 / 505 00/ 505 01. 
• Също така се препоръчва за използване в автомобили BMW (с удължен интервал на замяна), 
Porsche, Ford, съгласно съответните спецификации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 



 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ 

 
Маслото Gazpromneft Premium C3 5W-40 съответства на изискванията на спецификациите: 
• API SN 
• ACEA C3 
• dexos2 
• MB-Approval 229.51 
• VW 502 00 / 505 01 
• BMW LL-04 
• Porsche A40 
• Ford WSS-M2C917-A 
 
 

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Gazpromneft Premium C3 5W-40 

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2/с 13.7 

Пламна температура в отворен тигел, °С 252 

Температура на течливост, °С -40 

Плътност при 20 °С, кг/м3 0.852 

Киселинно число, мг КОН/г 7.2 

Сулфатна пепел, % 0.8 
 
 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

 
При спазване на правилата за лична и промишлена хигиена, както и при правилна употреба в 
препоръчаните области, маслото Газпромнефт Premium 5W-40 не представлява 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 маслото 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. 

 


