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Kroon-Oil Torsynth MSP 5W-30
Beschrijving
Torsynth MSP 5W-30 is een synthetische Mid-SAPS motorolie speciaal ontwikkeld voor moderne auto's en bestelwagens voorzien van
een roetfilter en/of nieuwe generatie 3-weg katalysator. Het performance niveau van dit product komt volledig overeen met officieel
goedgekeurd product. Doordat de benodigde fieldtesten voor Torsynth MSP 5W-30 niet gedraaid zijn, kan slechts worden vermeld dat
het product voldoet aan de genoemde performance levels (meets requirements of).

Toepassing
Torsynth MSP 5W-30 is een Mid-SAPS motorolie, geschikt voor moderne benzine-, LPG- en dieselmotoren die buiten de fabrieksgarantie
vallen. Dit product is ook geschikt voor verlengde verversingsintervallen. Vanwege het lage SAPS-gehalte is deze olie ook geschikt voor
voertuigen voorzien van een roetfilter en/of laatste generatie 3-weg katalysator. Door haar speciale samenstelling kan dit product
uitstekend worden toegepast in auto's waar één van onderstaande specificaties worden voorgeschreven.

Specificaties
Performance level:
ACEA C2, C3
API SN
BMW Longlife-04
GM dexos 2
MB 229.51/229.52
VW 505.01

Typische standaardanalyses
Dichtheid bij 15 °C, kg/l

0,853

Viscositeit -30 °C, mPa.s

6300

Viscositeit 40 °C, mm²/s

73,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s

12,10

Viscositeitsindex

163

Vlampunt COC, °C

242

Vloeipunt, °C

-36

Total Base Number, mgKOH/g

8,0

Sulfaatasgehalte, %

0,79

HTHS, mPa.s

3,50

Noack, %

8,6

Beschikbare verpakkingen

32644

32645

32638

32461

32388

32389

1 L flacon

5 L can

20 L Bag in

20 L pail

60 L drum

208 L vat

Box

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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