
AUTOMOBILOVÉ OLEJE
MOL Essence 15W-40

viacstupᒀový motorový olej

Výhody výrobku
- dlhá ០ivotnosᙐ motora
- motorový olej kompatibilný s katalyzátorom
- vysoká tepelná a oxidaაná stálosᙐ
- vynikajúca schopnosᙐ absorbovaᙐ sadze a udr០aᙐ motor აistý

Pou០itie

MOL Essence 15W-40 je ideálny olej na mazanie nepreplᒀovaných aj preplᒀovaných benzínových aj naftových
motorov a tak isto aj plynových (LPG) motorov osobných automobilov a Ꮰahkých ú០itkových vozidiel.

Obsah ᘐpeciálnych komponentov dáva oleju MOL Essence 15W-40 efektívnu výkonnostnú rezervu, ktorá umo០ᒀuje
jeho pou០itie aj za ᙐa០ᘐích prevádzkových podmienok a zabezpeაuje vynikajúcu ochranu motora.

ᘀpecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-40
API SJ/CF

Popis výrobku 
MOL Essence 15W-40 je viacstupᒀový motorový olej vyrobený z hlboko rafinovaného minerálneho základového
oleja a starostlivo vyvá០eného balíka viskozitných a výkonnostných prísad (detergenty-disperzanty, antioxidanty,
protioderové prísady, antikorodanty, protipenivostné prísady, depresanty bodu tuhnutia a modifikátory viskozity),
ktoré zabezpeაujú deklarovanú výkonnostnú úroveᒀ.

Olej zabezpeაuje აistotu piesta a tie០ zabezpeაuje pohyblivosᙐ piestnych krú០kov. Výsledkom vynikajúcej oxidaაnej
a mechanickej stability oleja je fakt, ០e olej si po dlhú dobu zachová svoje originálne vlastnosti a០ po výmenu oleja.

Typické vlastnosti
Typické hodnotyVlastnosti

0,882Merná hmotnosᙐ pri 15 °C [g/cm3]

109,6Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

14,4Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

-27Bod tuhnutia [°C]

230Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

Vlastnosti v tabuᏠke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú ᘐpecifikáciu.

MOL-LUB Ltd. Na trh SR dodáva: SLOVNAFT, a.s.Výrobca:
SLOVNAFT, a.s., Mazivá Technický servis a nákup tovarov, Vlაie hrdlo 1, 824 12 BratislavaKontakty pre podrobnejᘐie technické informácie: 

tel.: +421 2 5859 7264; +421 2 5859 5125, +421 2 5859 7647
e-mail: moldynamic@slovnaft.sk, web: www.moldynamic.slovnaft.sk

tel.: +421 2 5859 7800, voᏠba 4Kontaktné centrum pre objednávanie: 
e-mail: predaj.maziva@slovnaft.sk, fax: +421 2 5859 9585
ᘐtandardnú objednávku nájdete aj na naᘐej stránke: 
http://www.slovnaft.sk/sk/obchodni_partneri/vyrobky/objednavka_maziv_a_phm
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Skladovanie a manipulácia
Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatoაným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slneაným ០iarením. Neskladovaᙐ v blízkosti výhrevných telies.
Poაas prepravy, skladovania a pou០ívania výrobku dodr០iavajte zásady bezpeაnosti práce a ekologické pravidlá
vzᙐahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bli០ᘐie informácie si vy០iadajte Kartu bezpeაnostných údajov produktu.
Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatoაná aditivácia je ne០iaduca a mô០e spôsobiᙐ nepredvídané
ᘐkody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosᙐ.
V pôvodnom balení pri dodr០aní skladovacích podmienok: 60  mesiacov
HorᏠavá kvapalina: IV. triedy nebezpeაnosti.
Odporúაaná teplota skladovania: max. 40°C
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