
AUTOMOBILOVÉ OLEJE
MOL Essence 5W-30

syntetický motorový olej

Výhody výrobku

- dlhý výmenný interval, nízke prevádzkové náklady
 - vysoko výkonný, dlhá ០ivotnosᙐ motora
 - syntetický, úspora paliva
 - vynikajúca აerpateᏠnosᙐ pri nízkych teplotách, Ꮰahký studený ᘐtart
 - extra nízka odparivosᙐ, nízka spotreba oleja
 - strihovo stály, vynikajúca ochrana proti oderu

Pou០itie
MOL Essence 5W-30 spᎠᒀa po០iadavky najdôle០itejᘐích automobilových asociácií a výrobcov motorov.

MOL Essence 5W-30 spᎠᒀa po០iadavky General Motors (Opel, Chevrolet, Daewoo) na oleje pre naftové motory.

MOL Essence 5W-30 spᎠᒀa po០iadavky Volkswagen pre ᘐtandardný výmenný interval pre benzínové a naftové
motory.

MOL Essence 5W-30 je motorový olej ᘐpeciálne vyvinutý pre najmodernejᘐie benzínové a naftové motory osobných
automobilov a Ꮰahkých dodávkových vozidiel s nepreplᒀovanými alebo preplᒀovanými motormi.

ᘀpecifikácie a súhlasy
Viskozitná trieda: SAE 5W-30
ACEA A3/B4-04
API SL/CF
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025
BMW Longlife-01

Popis výrobku 
MOL Essence 5W-30 je motorový olej vyrobený zo syntetických základových olejov a komplexného balíka prísad
(detergenty-disperzanty, antioxidanty, protioderové, antikorózne a prísady proti peneniu a tie០ modifikátory viskozity).

Zásluhou nízkej odparnosti dochádza k zní០eniu spotreby oleja a tým aj zní០eniu tvorby ᘐkodlivých látok vo
výfukových plynoch. Oxidaაná stabilita, ᘐpecifická pre syntetické oleje, umo០ᒀuje zachovanie si originálnych
vlastností oleja, nízku tvorbu úsad a to aj za podmienok trvale vysokých pracovných teplôt.
Vჰaka vynikajúcim viskozitným charakteristikám pri nízkych teplotách zabezpeაuje potrebné mazanie a ochranu
motora aj pri extrémne nízkych teplotách
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AUTOMOBILOVÉ OLEJE
MOL Essence 5W-30

syntetický motorový olej

Typické vlastnosti
Typické hodnotyVlastnosti

0,856Merná hmotnosᙐ pri 15 °C [g/cm3]

66,9Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

11,4Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

-36Bod tuhnutia [°C]

220Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

9,8Ⴠíslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]

Vlastnosti v tabuᏠke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú ᘐpecifikáciu.

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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