KÖZLEKEDÉSI OLAJOK
MOL Turbo Star 20W-50
többfokozatú dízelmotor olaj
A termék előnyei
- többfokozatú motorolaj
- növeli a motor tömítettségét
- csökkenti az olajfogyasztást
- stabil olajnyomást biztosít

Felhasználási terület
A MOL Turbo Star 20W-50 többfokozatú dízelmotor olaj a közepes terheléssel, nehéz körülmények mellett
üzemelő motorok kenőolaja.
Speciális - SAE 20W-50 - viszkozitási fokozatával növeli a motor tömítettségét, csökkenti az olajfogyasztást és
állandó, a legnagyobb nyári melegben is stabil olajnyomást biztosít.
Ajánlott mezőgazdaságban üzemelő tehergépjárművek, erőgépek, önjáró betakarítógépek, építőipari gépek, ipari
berendezésekben működő szívó- és feltöltött dízelmotorok kenésére.

Teljesítményszintek, jóváhagyások
API CF/SF

Felépítés, jelleg
A MOL Turbo Star 20W-50 többfokozatú dízelmotor olaj, korszerű teljesítményszintet biztosító adalékok
(detergens-diszpergens, oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzásgátló) és folyási jellemzőket módosító
komponensek felhasználásával előállított ásványolajalapú termék.
Kitűnő detergens-diszepergens tulajdonságainál fogva meggátolja a lakk, iszap és egyéb lerakódások
kialakulását, a szilárd szennyeződések kiülepedését.
Megtisztítja és tisztán tartja a motor belső részeit, hosszú időn át ellenáll a magas hőmérsékleti oxidációnak.
Közömbösíti a savas jellegű égéstermékeket és védelmet nyújt minden korróziós hatás ellen.

Tipikus jellemzők
Minőségi jellemzők

Tipikus értékek

Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

0,892

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

185,7

Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]

19,8

Viszkozitási index

123

Folyáspont [°C]

-27

Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

240

Bázisszám (BN) [mg KOH/g]

11,8

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.
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KÖZLEKEDÉSI OLAJOK
MOL Turbo Star 20W-50
többfokozatú dízelmotor olaj
Tárolási, kezelési előírások
Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros
következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk
Cikkszámok és kiszerelési formák:
13009253 10 literes műanyag kanna
13009255 60 literes acéllemez hordó
13009254 216,5 literes acéllemez hordó
13009256 Konténer (csak rendelésre)
13009252 Tankautó (csak rendelésre)
Rendelésfelvétel:
Telefon: 0680201296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 0634348010
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 Fax: +36 (1) 464-03-04 Web: mol.hu/engineering
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592
Utolsó módosítás: 2015.05.13 8:32

Verzió: 002.012.

