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Specialsynth MSP 5W-40
Beschrijving
Specialsynth MSP 5W-40 is een breed inzetbare synthetische 'High End' motorolie, ontwikkeld volgens de laatste technologieën. Dankzij
een modern en uitgebalanceerd Mid-SAPS additievenpakket en een hoogwaardige synthetische basisolie beschikt dit product over de
volgende eigenschappen:
Brandstofbesparend
Uitstekende bescherming tegen slijtage
Snelle koude start
Verenigbaar met roetfilters en katalysatoren
Verenigbaar met motoren uit de vorige generatie, waardoor universeel toepasbaar
Geschikt voor verlengde verversingstermijnen, indien ondersteund door de voertuigfabrikant

Toepassing
Specialsynth MSP 5W-40 is een hoogwaardige synthetische motorolie voor personenwagens en bestelwagens. Door de speciale MidSAPS formulatie is dit product geschikt voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren met en zonder roetfilter. Raadpleeg voor
de juiste toepassing de productadviesdatabase.

Specificaties
ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
Approved under VW 505.00/505.01
GM dexos 2
Porsche A40
Ford M2C917-A

Typische standaardanalyses
Dichtheid bij 15 °C, kg/l

0,850

Viscositeit -30 °C, mPa.s

5760

Viscositeit 40 °C, mm²/s

74,80

Viscositeit 100 °C, mm²/s

13,20

Viscositeitindex

180

Vlampunt COC, °C

224

Vloeipunt, °C

-36

Total Base Number, mgKOH/g

7,4

Sulfaatasgehalte, %

0,78

Noack, %

9,2

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

31257

31256

34201

32715

57028

12189

12281

1 L flacon

5 L can

5 L can

20 L Bag in

20 L pail

60 L drum

208 L vat

Box
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