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Kroon-Oil SP Matic 2096

Beschrijving

SP Matic 2096 is een hoogwaardige, uiterst dunvloeibare 'Long Life' ATF, speciaal afgestemd op de nieuwste generatie 
brandstofefficiënte automatische transmissies. Speciaal geselecteerde, kwalitatief hoogwaardige basisoliën gecombineerd met de 
modernste additieven geven SP Matic 2096 de volgende eigenschappen:

Uitmuntende brandstof besparende eigenschappen
Zéér hoge weerstand tegen oxidatie
Uitstekende en zeer stabiele wrijvingskarakteristieken waardoor langere verversingsintervallen mogelijk zijn
Zéér goede smerende eigenschappen
Zéér goede bescherming tegen corrosie en schuimvorming
Uitstekende lage temperatuureigenschappen
Volledig compatibel met de door Mercedes gebruikte afdichtingsmaterialen

Toepassing

SP Matic 2096 is een zeer hoogwaardige, synthetische ATF, speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie automatische transmissies 
waarbij in de ontwikkeling sterk de nadruk gelegd wordt op brandstofbesparing. Voor dergelijke moderne brandstofefficiënte 
transmissies worden door autofabrikanten in toenemende mate nieuwe generatie ATF's met ultra lage viscositeit voorgeschreven welke 
mede een belangrijke bijdrage leveren aan een laag brandstofverbruik. 

Specificaties

Aisin Warner AW-2

BMW 83 22 2 413 477 (ATF7)

Ford Mercon ULV

Ford M2C949-A

GM Dexron ULV ATF

MB 236.17

VW G053 001

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,840

Viscositeit 40 °C, mm²/s 17,10

Viscositeit 100 °C, mm²/s 4,23

Viscositeitsindex 161

Vlampunt COC, °C 174

Vloeipunt, °C -57

Total Base Number, mgKOH/g 3,4

Zuurgetal, mgKOH/g 1,00

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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Beschikbare verpakkingen

32820
1 L flacon

32841
15 L Bag in 

Box

32842
20 L Bag in 

Box

32843
60 L drum

32844
208 L vat
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