Gulf Formula GX 5W-40
VAJ MOTORЁSH PЁR MAKINA PASAGJERЁSH

Gulf Formula GX 5W-40
Gulf Formula GX 5W-40 është një lubrifikant
sintetik makinash me performancë të lartë, i
prodhuar për makinat e pasagjerëve të
gjeneratës më të fundit dhe automjeteve të lehta.
Teknologjia më e fundit e përzierjes e përdorur
në Formula Gulf GX 5W-40 siguron nivele të
pakrahasueshme të lubrifikimit për të gjitha llojet
e automjeteve, Turbocharged, Supercharged,
me multi valvula në motorët me injeksion të
makinave të pasagjerëve, SUVs, furgonët e lehtë
dhe kamionët. Formula Gulf GX 5W-40 është
prodhuar veçanërisht për të siguruar mbrojtje
maksimale duke zgjatur intervalet e ndryshimit të
vajit dhe tejkalon pothuajse të gjitha kërkesat e
OEMs dhe standardet botërore të industrisë.

Formula Gulf GX 5W-40 ka qëndrueshmëri të
shkëlqyer termo-oksiduese e cila redukton
depozitimin dhe shfaqjen e mbetjeve. Ai
ndihmon në zgjatjen e intervaleve të ndërrimit të
vajit dhe jetëgjatësinë e motorit. Teknologjia
superiore kundra veshjes ofron mbrojtje të
jashtëzakonshme kundër konsumimit në të gjitha
kushtet. Vetitë e avullimit të ulët reduktojnë
konsumin e vajit dhe ndotjen hidrokarbon;
Përbërësit aktiv të pastrimit sigurojnë pastërtinë
maksimale të motorit. Vetitë që mbajnë nën
kontroll fërkmin çojnë në kursim të karburantit
ndërsa vetitë e shkëlqyera në temperatura të ulta
çojnë në ndezje të shpejtë në temperatura të ulta
dhe sigurojnë veshje mbrojtëse gjatë ndezjes.
Formula Gulf GX 5W-40 rekomandohet për
motorët e makinave të fundit, me performancë të
lartë me benzinë dhe me naftë, SUVs, furgonët
dhe kamionët e lehtë, veçanërisht ata që
përdorin teknologjinë e fundit (motorët me multivalvula, kompresorë turbo, dhe me kapacitet të
lartë cilindrik) dhe motorët me injeksion, motorët
e rinj, me naftë. Veçanërisht i përshtatshëm për
t`u përdorur në mjetet e tipit ndalo-dhe-ec (stopand-go) në qytet, për pesha të rënda dhe/ose me
shpejtësi të lartë ku vajrat konvencionalë
dështojnë dhe ku tilla vajra me cilësisë të lartë
janë të rekomandueshme. Formula Gulf GX 5W40 rekomandohet për t`u përdorur në intervale të
gjata.

Gulf Formula GX 5W-40
SPECIFIKIMET

Plotëson specifikimet e: ACEA A3/B4, GMLL-B-025, Renault RN 0700/0710, Porsche
A40
Miratuar nga: SN API, BMW Longlife-01,
MB-Miratimi 229.5, VW 502.00/505.00

Karakteristika

Metodat e testit:

Vlerat tipike:

Shkalla e Viskozitetit SAE

SAE J300

5W40

Densiteti @ 15°C

ASTM D4052

856 kg/m3

Viskoziteti Kinematik @ 40°C

ASTM D445

78.4 mm2/s (cSt)

Viskoziteti Kinematik @ 100°C

ASTM D445

14.4 mm2/s (cSt)

Viskoziteti i boshtit motorik në temperaturë të ulët @20°C

ASTM D5293

<6600 mPa.s (cP)

Indeksi i Viskozitetit

ASTM D2270

155

Pika e Ndezjes

ASTM D92

>220°C

Pika e Derdhjes

ASTM D97

<-36°C

Numri bazë total

ASTM D2896

9.62 mgKOH/g

Mbetjet Sulfatike

ASTM D874

1.16 wt %

Kodi i Produktit: 1222
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