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Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Незабавназащитаот момента на стартиране на двигателя

Описание

До 75% от износването на двигателя,настъпва докато седостигне нормална работна температура. 
Когато двигателят спира да работи, маслото се отцежда от критичнитеза смазване части на 
двигателя, обаче интелигентните молекули на CastrolMagnatecостават на мястото си. Те прилепват 
към металните  повърхностти в двигателя като магнит и осигуряват допълнителен слой на защита, 
готов да ги предпази  още от момента на стартиране.
Castrol Magnatec Diesel комбинира специално разработената дизелова технология, заедно с Intelligent 
Molecules, за да осигури допълнителен маслен слой и изключителна защита срещу износване в 
днешните модерни двигатели още от момента на стартиране на двигателя.
Независимо дали става дума за защита на двигателя при стартиране в студена сутрин, или по време 
на работа в тежки условия на шофиране, днешните дизелови автомобили се нуждаят от повече от 
масло. Те се нуждаят от модерна защита и съвършенна технология на смазване.

Приложение

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF е подходящ за използване в автомобили, където производителят 
препоръчва ниво на експоатация ACEA C3и / или API SM / CF или предишна спецификация и 
вискозитет на маслото 5W-40, включително такива обрудвани с филтър за твърди частици.Castrol 
Magnatec Diesel 5W-40 DPFе одобрено за използване в от голям брой от производители, моля, вижте 
спецификациите посочени в сервизната книжка на вашиятавтомобил.

Предимства

Интелигентните молекули на Castrol MagnatecDiesel:
- Прилепвайки към металните повърхности, спомагат същите да бъдат по-устойчиви на износване;
- Се прилепват към металните повърхности в двигателя и формират на маслен слой, който ги 
предпазва от моментана стартиране на двигателя;
- Специалната дизелова технология осигурява ефективността на двигателя и бърза реакция.
- Осигуряват изключителна и постоянна защита при всякакви условия, стил и температури на 
шофиране
- Осигурява отлични резултати ограничаване образуването на отлагания и по този начин се 
минимизира вероятността от сгъстяване на маслото
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Типични Характеристики

Показател Тест 
метод

Мерни 
единици

Magnatec Diesel 5W-40 
DPF

Плътност при15 ° C, относителна ASTM D4052 g/ml 0.848
Кинематичен вискозитетпри100°C ASTM D445 mm²/s 13.9
Вискозитет, CCSпри-30° C(5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5550
Кинематичен вискозитетпри 40 °C ASTM D445 mm²/s 82
Вискозитетен индекс ASTM D2270 n/a 174
Точка на застиване ASTM D97 °C -48
Точка на възпламеняване PMCC ASTM D93 °C 210
Сулфатна пепел ASTM D874 % wt 0.8

Одобрения

ACEA C3
API SM/CF
BMW Longlife 04
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C-917A
MB-Approval 229.31
VW 502 00 / 505 00/ 505 01

Съхранение

Всички опаковки трябва  да се съхраняват на закрито, а там където е невъзможно, варелите трябва да се положат 
хоризонтално, за да се избегне влизането на вода и изтриване на надписа върху варела. Продуктите не трябва да се 
съхраняват при температура, по-висока от 600С, да се излагат директно на слънцето или на минусови температури.
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Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF и логото на Castrol са търговски марки на Castrol Limited, които се използват по лиценз.

Тази продуктова характеристика и информацията съдъжаща се в нея се приемат за актуални към датата на отпечатване. Въпреки това, не дава 
изрична или мълчалива гаранция за пълнота. Предоставените данни се основават на стандартни изпитвания при лабораторни условия и  следва 
да се използват само като упътване. На потребителите се препоръчва да търсят гарантиранции, че те се ползват от последната версия на 
продуктовата характеристика . Отговорност е на потребителя  да оцени и използва продукта безопасно, да  прецени  приложимостта на продукта 
в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Листове за безопасност на продукта са на разположение за всички наши продукти при 
поискване и информацията в тях трябва да бъде използвана за консултация при получаване на подходящи указания по отношение на 
съхранението, безопасна работа и изхвърляне на продукта. BP Plс или негови дъщерни дружества не носят отговорност за  щети или 
наранявания, получени в резултат от неправилно използване на материала, неспазване на препоръките за приложението му, или от опасности, 
присъщи на естеството на материала. 


