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Dieselfleet CD+ 15W-50

Beschrijving

Dieselfleet CD+ 15W-50 is een moderne, universele motorolie. Dieselfleet CD+ 15W-50 wordt geproduceerd met behulp van kwalitatief 
hoogwaardige, geraffineerde basisoliën, aangevuld met een uitgebalanceerd pakket additieven. Deze multigrade-motorolie heeft de 
volgende eigenschappen:

Uitstekend reinigend vermogen voorkomt afzettingen in de motor
Zeer hoog dispergerend vermogen voorkomt bezinksel en sludge
Zeer goede weerstand tegen corrosie en schuimvorming
Hoge en stabiele viscositeitsindex
Lage SAPS-waarde
Hoge weerstand tegen slijtage, resulterend in minder slijtage van zuigerveren en cilinderwand

Toepassing

Dieselfleet CD+ 15W-50 is een universele motorolie die geschikt is voor het smeren van benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo. 
Hij kan gebruikt worden onder zware bedrijfsomstandigheden in elk seizoen. Deze olie is bij uitstek geschikt voor gemengde 
wagenparken en kan worden gebruikt in Euro 3 en Euro 4 motoren. Dankzij de speciale samenstelling maakt deze motorolie langere 
olieverversingsintervallen mogelijk. 

Specificaties

ACEA A3/B4, E7

API CI-4/SL

MB 228.3

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,881

Viscositeit -20 °C, mPa.s 6000

Viscositeit 40 °C, mm²/s 134,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 17,50

Viscositeitsindex 144

Vlampunt COC, °C 215

Vloeipunt, °C -33

Total Base Number, mgKOH/g 11,1

Sulfaatasgehalte, % 1,45

Beschikbare verpakkingen

36936
60 L drum

32201
208 L vat

35736
999 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle 
zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar 
deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische 
toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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