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ENEOS Premium 10W40
Sintetinė variklių alyva
Tai sintetinė variklių alyva, rekomenduojama benzininiams ir dyzeliniams varikliams. Dėl aukšto klampumo
indekso ir sintetinės bazės ši alyva užtikrina puikų šalto variklio užvedimą bei nepriekaištingą tepimo
plėvelę, esant aukštai temperatūrai. Dėl rinktinių priedų ši alyva pasirūpina, kad variklis dirbtų be sutrikimų.
Be to, pasižymėdama puikiomis plovimo/išsklaidymo savybėmis, ši alyva užtikrina variklio švarą ir
patikimumą.
● YPATYBĖS
1. Sintetinė variklių alyva
ENEOS Premium 10W40 sumaišyta iš sintetinių
bazinių alyvų ir optimalių priedų, todėl jos
oksidacijos stabilumas esant aukštai temperatūrai
yra pranašesnis, nei su mineralinių alyvų pagrindu
pagaminti tepalai.
2. Degalų sąnaudų mažinimas
ENEOS Premium 10W40 padeda sumažinti kuro
sąnaudas bei emisijų lygį. Dėl unikalios formulės
garantuojamas
mažas
garavimas
net
ir
sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis.
3. Puikus atsparumas dėvėjimuisi, korozijai,
putojimui ir oksidacijai
ENEOS Premium 10W40 suteikia optimalią apsaugą
nuo
dėvėjimosi
bei
pasižymi
puikiomis
antikorozinėmis ir putojimo mažinimo savybėmis
atsparumo oksidacijai savybėmis.

● NAUDOJIMAS
Variklių tepalas, skirtas lengvųjų, mažų apkrovų
komercinių, taip pat mikroautobusų ir sunkvežimių
benzininiams ir dyzeliniams varikliams

● TAROS
1 l, 4 l, 20 l, 60 l, 200 l ir 1000 l
vidutinės talpos konteineris

● TIPINĖS SAVYBĖS
SAE klampumo klasė
Tankis (20 °C), g/cm3
Pliūpsnio temperatūra (COC), °C
Kinematinė klampa (40 °C), mm2/s
2
(100°C), mm /s
Klampumo rodiklis
Stingimo temperatūra (COC), °C

10W-40
0,869
210
99,6
14,7
154
-33,0

Pastaba: š ios tipinės savybės gali būti keičiamos be įspėjimo. (2006 m.
vasaris)

● KOKYBĖS STANDARTAI
*
*
*
*
*
*

API SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
VW 500.00/505.00,
MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil

ŠIAME LAPE REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI PATEIKIAMI BE GARANTIJOS DĖL REZULTATŲ. ŠIO LAPO TURINYS PAGAL MŪSŲ TURIMAS ŽINIAS YRA TEISINGAS. SKAITYTOJAMS PATARIAME KRUOPŠCIAI
ĮVERTINTI GAMINIO PASIRINKIMĄ SU TIEKĖJU. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS DĖL ŽALOS, PATIRTOS DĖL ŠIAME LAPE ESANČIOS INFORMACIJOS NEIŠSAMUMO, APLAIDUMO AR NETIKSLUMŲ.
ENEOS tepalų oficiali platintoja Baltijos šalims UAB Interviga. Susisiekti: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, el.p.: info@eneos-baltics.lt, tel.: (8 5) 2740440, mob.tel.: (8 611) 32141.
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