
AUTOMOBILOVÉ OLEJE
MOL Essence 5W-40

syntetický motorový olej

Výhody výrobku

- dlhý výmenný interval, nízke prevádzkové náklady
 - extra 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-40 je ideálnym olejom pre nepreplᒀované aj preplᒀované motory benzínových a naftových
osobných automobilov a Ꮰahkých dodávkových vozidiel.

Formulácia motorového oleja MOL Essence 5W-40 umo០ᒀuje splniᙐ po០iadavky pre dlhé výmenné intervaly u
vozidiel prevádzkovaných za ᙐa០kých prevádzkových podmienok a kde sa po០aduje uvedená výkonnostná úroveᒀ.

ᘀpecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-40
ACEA A3/B4-08
API SN
API SM/CF
VW 502 00/505 00
Porsche A40
Renault RN0700
Renault RN0710

Popis výrobku 
Moderný motorový olej MOL Essence 5W-40 je vyrábaný zo ᘐpeciálnych syntetických základových olejov a
komplexu prísad, výkonnostných a viskozitných (detergenty/disperzanty, antioxidanty, protioderové, protikorózne a
protipenivostné prísady a modifikátory viskozity). Toto zabezpeაuje výborné viskozitné vlastnosti a vysokú
výkonnostnú úroveᒀ (európsku a americkú) oleja pre benzínové a naftové motory osobných automobilov.

Zásluhou vysokého viskozitného indexu sa jeho viskozitné vlastnosti menia iba mierne s prevádzkovou teplotou a
tým zabezpeაuje priaznivé mazacie podmienky vo vᘐetkých prevádzkových podmienkach.

Vynikajúca oxidaაná stabilita garantuje zachovanie originálnych vlastností oleja a to aj vtedy, keჰ je motor dlhodobo
prevádzkovaný pri vysokých teplotách.

Nízka odparivosᙐ oleja zni០uje spotrebu oleja a tým aj zni០uje tvorbu emisií.
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AUTOMOBILOVÉ OLEJE
MOL Essence 5W-40

syntetický motorový olej

Typické vlastnosti
Typické hodnotyVlastnosti

0,859Merná hmotnosᙐ pri 15 °C [g/cm3]

88,2Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

14,2Kinematická viskozita pri 100 °C  [mm2/s]

-36Bod tuhnutia [°C]

225Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

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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