
 

Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40, 15W-40 
Универсални всесезонни моторни масла 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

 
Всесезонните универсални полисинтетични(Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-40) и 
минерални(Gazpromneft Diesel Premium SAE 15W-40) моторни масла се произвеждат чрез използване 
на висококачествени базови масла и балансиран пакет от добавки. Благодарение на използването на 
подобрени базови масла, моторните масла притежават: увеличен срок на годност, понижаване 
отпадъчните продукти от маслото и увеличена антикорозионна защита. 
Разработени в съответствие с екологичните норми Евро-3, заменят маслата от групата API CH-4, CG-4, 
CF-4. 
Препоръчва се за приложение в смесените паркове, които имат в състава си дизелна техника с високо 
и средно натоварване и техника с бензинови двигатели. 
 
 

ПРЕДИМСТВА 

 
• подобрените вискозитетно-температурни свойства (за сметка на увеличаването на вискозитетния 
индекс на базовите масла) осигуряват стабилни вискозитетни свойства на маслата в процеса на 
експлоатация, надеждно смазване и охлаждане на детайлите на двигателя в широк диапазон на 
натоварване и температури на околната среда. 
• повишената термоокислителна стабилност на маслото осигурява увеличаване на ресурса и 
стабилност на експлоатационните свойства. 
• осигуряват максимална защита на двигателя от корозия и образуване на високотемпературни 
отлагания при тежък режим на експлоатация за сметка на използването на високоефективни миещо-
диспергиращи добавки и подобрени базови масла(с понижена изпаряемост и понижено съдържание на 
сяра). 
• защитава детайлите от износване, предотвратявайки полирането на цилиндрите. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
• за тежконатоварени дизелови двигатели ( без саждеви филтри (DPF)) на товарни автомобили, 
автобуси, тракторна и специална техника, в това число и офроудърна на всички европейски, 
американски производители и товарни автомобили КАМАЗ, МАЗ и други руски производители. 
• бензинови двигатели, за които се изисква масло с ниво на качеството  API SL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Произвежда се от  ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-062-2012.  
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. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ 

 
Серията масла Gazpromneft Diesel Prioritet са одобрениии/съответстват на изискванията на 
спецификациите: 
• API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B3 
• MB 228.3, MAN M3275-1 
• Volvo VDS-3, MTU cat.2 
• Renault Trucks RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/77 
• Caterpillar ECF-1a; Komatsu KES 07.851.1 
• ОАО «КАМАЗ» (Евро-3), ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), Сертифицировано ААИ 
 
 

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Gazpromneft 

Diesel Prioritet 
10W-30 

Gazpromneft 
Diesel Prioritet 

10W-40 

Gazpromneft 
Diesel Prioritet 

15W-40 

Кинематичен вискозитет при 100 °С, mm 2 /с 12,0 14,5 14,5 

Пламна температура в отворен тигел, °С 224 221 227 

Температура на течливост, °С -40 -40 -35 

Общо алкално число, мг КОН/г 9,0 9,0 9,0 

Сулфатна пепел, % 1,3 1,3 1,3 

Плътност, при 20°С, г/см3 0,877 0,875 0,884 

 
 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

 
При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в 
препоръчаните области на приложение, серията масла Gazpromneft Diesel Prioritet не представляват 
заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслата до кожата. При смяна 
на маслата ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и 
сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта. 
 
 

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в  
запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте 
отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите. 
 
 
 
 
 

 

Произвежда се от  ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-062-2012.  
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. 
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