Gulf MAX Plus 15W-40
VAJ MOTORЁSH PЁR MAKINA PASAGJERЁSH

Gulf MAX Plus 15W¬40
Gulf MAX Plus 15W¬40 është një lubrifikant për
motorët e gjeneratës së fundit të automjeteve, i
zhvilluar për të ofruar performancën më të lartë
për markiant dhe mjetet me ngarkesë të lehtë që
përdorin qoftë motor me benzinë apo me naftë.
Teknologjia shtesë e avancuar, e përdorur në
Gulf MAX Plus 15W-40, e bën atë të tejkalojë
kërkesat e dhe standartet më të larta të
industrisë
dhe
prodhuesve
botëror
të
autoveturave.

Gulf MAX Plus 15W¬40 ka veti shpërndarëse
superiore që sigurojnë kontroll të shkëlqyer mbi
trashjen e vajit nga depozitimi i blozë së
shkaktuar, ndërsa stabiliteti i shkëlqyer termooksidues
redukton
mbetjet
dhe
zgjat
jetëgjatësinë e vajit. Përbërësit pastrues aktiv
sigurojnë pastërtinë e motorit dhe teknologjia e
mirë kundra veshjes minimizon veshjen e motorit
dhe për rrjedhojë ul kostot e mirëmbajtes.
Substancat
frenuese
ndaj
ndryshjkes
ngadalësojnë formimin e ndryshkut dhe
korrozionit në pjesët kritike të motorit.
Gulf MAX Plus 15W¬40 rekomandohet për
automjetet me benzinë dhe naftë, ato turbo apo
super për të ofruar performancë të lartë. Po
ashtu i përshatshëm edhe për automjetet me
shumë pistona, mjetet me ngarkesë të lehtë që
kërkojnë vajra të cilësisë ACEA A3/B3 & API
SL/CF dhe rekomandohet për të gjitha ato mjete
që kërkojnë vajra të cilësisë MB-Approval 229.1

Gulf MAX Plus 15W-40
SPECIFIKIMET

Ploteson specifikimet e: ACEA A3/B3, VW
505.00
Miratuar nga: API SL, MB¬Approval 229.1

Karakteristika

Metodat e testit:

Vlerat tipike:

Shkalla e Viskozitetit SAE

SAE J300

15W40

Densiteti @ 15°C

ASTM D4052

883 kg/m3

Viskoziteti Kinematik @ 40°C

ASTM D445

106 mm2/s (cSt)

Viskoziteti Kinematik @ 100°C

ASTM D445

14.2 mm2/s (cSt)

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

ASTM D5293

<7000 mPa.s (cP)

Indeksi i Viskozitetit

ASTM D2270

136

Pika e Ndezjes

ASTM D92

224°C

Pika e Derdhjes

ASTM D97

<-24°C

Numri bazë total

ASTM D2896

8.75 mgKOH/g

Mbetjet Sulfatike

ASTM D874

1.2 wt %

Kodi i Produktit: 1320
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