MOL Dynamic Mistral 5W-30
syntetický olej pre naftové motory
MOL Dynamic Mistral 5W-30 je syntetický, prémiový, palivo šetriaci motorový olej s nízkym obsahom sulfátového
popola, síry a fosforu (Low SAPS), pre najmodernejšie úžitkové vozidlá. Zachováva si svoje vynikajúce vlastnosti aj
pri trvalo vysokých teplotách motora, vďaka vysokej oxidačnej stabilite syntetických olejov. Zaisťuje vynikajúcu
ochranu motora aj pre dlhé výmenné intervaly oleja. Spĺňa požiadavky širokého rozsahu výkonnostných úrovní
výrobcov motorov spoločne s najprísnejšími americkými a európskymi špecifikáciami pre naftové motorové oleje.
Odporúča sa najmä pre motorové vozidlá, ktoré sú vyrábané so systémami čistenia výfukových plynov, ktoré
vyhovujú emisným požiadavkám noriem Euro IV, Euro V a Euro VI.
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MOL Dynamic Mistral 5W-30
syntetický olej pre naftové motory
Špecifikácie a súhlasy
Viskozitná trieda: SAE 5W-30
MB-Approval 228.51
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MAN M 3677
Volvo VDS-3
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
MACK EO-O Premium Plus
Voith Oil class B
ACEA E9-12
ACEA E9-12
ACEA E7-12
ACEA E7-12
ACEA E6-12
ACEA E6-12
API CJ-4
API CJ-4
API SNAPI SN
JASO DH-2
JASO DH-2
Volvo CNG
Volvo CNG
Scania Scania
Low Ash
Low Ash
Scania Scania
LDF-4 LDF-4
RenaultRenault
RXD RXD
MTU Type
MTU3.1
Type 3.1
Caterpillar
Caterpillar
ECF-3 ECF-3
Cummins
Cummins
CES 20078
CES 20078
Cummins
Cummins
CES 20081
CES 20081
DDC 93K218
DDC 93K218
Deutz DQC
DeutzIV-10LA
DQC IV-10LA

Vlastnosti
Vlastnosti

Typické hodnoty

Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3]

0,855

Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

69,2

Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

11,7

Bod tuhnutia [°C]

-40

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

220

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie
Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.
Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá
vzťahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.
Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané
škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava Tel. +421 2 4524 3344 Web: www.slovnaft.sk
Posledná revízia:
2017.07.18 10:08
2 / 2 Strana.

Verzia:

028.004.005

