
Техническа информация 
 

             
 
Описание 
Висококачествено масло на синтетична основа разаботено да изпълни изискванията на 

съвременните бензинови и дизелови двигатели. Присъствието на синтетични компоненти 

осигурява висока химическа стабилност, която заедно с изключителните характеристики 

удължават интервала за смяна на маслото. 

 
Свойства 

• Всесезонно масло на синтетична основа, устойчиво на механична диструкция. 
• Ниският вискозитет при ниски температури улеснява стартирането и смазването на двигателя при всякакви 

температури. 
• Вискозитетни характеристики, които намаляват триенето и разхода на гориво. 
• Термично стабилно. Запазва качествата си за по-дълъг интервал, отколкото конвенционалните масла. 
• Съдържа компоненти, които намаляват образуването на пяна при високи обороти на двигателя. 
• Добрата течливост при стартиране спомага за правилното функциониране на системите от хидравлични 

клапанни повдигачи. 
• Добри детергентни и диспергиращи свойства, които осигуряват цялостно почистване на частите на двигателя.  

 
Експлоатационни нива 

• VW 502.00/505. 00 

• API SN/CF 

• RN0700 
 

• ACEA A3/B4 

• MB 229.1 

 

Технически спецификации 
 Мярка Метод Стойност 

Вискозитетен клас по SAE   10W40 

Плътност при 15
0
С g/cm

3
 ASTM D 4052 0.872 

Вискозитет при 100°C cSt ASTM D 445 14.3 

Вискозитет при 40°C cSt ASTM D 445 95.0 

Вискозитет при -25°C cP ASTM D 5293 7000 max 

Вискозитетен индекс  ASTM D 2270 150 min 

Пламна температура открит тигел Кливланд °C ASTM D 92 215 min 

Температура на течливост °C ASTM D 97 -39 

Общо алкално число TBN mg KOH/g ASTM D 2896 9.2 

Сулфатна пепел % тегл. ASTM D 874 1.2 

Стабилност на механична диструкция  Bosch 
инжектор: Вискозитет след теста, 100°C cSt ASTM D 3945 12.5 min 

Загуби от изпарение по Noack , 1 час при 250°C % тегл. DIN 51581 13 max 

 
 

 

MULTIVALVULAS 10W40 
 

ELITE 



Описание на опасностите 
Продуктът не е класифициран като токсичен или опасен съгласно действащите разпоредби. 

 

Работа с продукта 
Известни минимални предпазни мерки при работа са необходими, за да се избегне продължителен 

контакт с кожата. Препоръчва се използване на ръкавици, козирка или маска, за да се избегнат 

пръски от продукта по кожата. 

 

Мерки за оказване на първа помощ 
Вдишване: Продукт с ниска летливост, затова рискът от вдишване е минимален. 

Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Да се пие вода. Да се потърси медицинска помощ. 

Контакт с кожата: Да се измие обилно с вода и сапун.. 

Контакт с очите: Да се измие обилно с вода. 

Основни мерки: Да се потърси медицинска помощ.  

 

Противопожарни мерки 
Не се изискват специални мерки. 

Противопожарен контрол: Сапуни, сухи химикали, СО2, воден шпрей. Да не се насочва директно 

водната сруя, тъй като това може да предизвика разпръскване на продукта. 

 

Мерки за опазване на околната среда 
Опасност от физическо замърсяване в случай на разливане (водоизточници, крайбрежни площи, 

земна повърхност и т.н.) поради течливостта и мазната консистенция на продукта, което може да 

навреди на фауната и флората при контакт. Да се избягва проникването на продукта във водни 

контейнери или отдушници. 

Неутрализиране и почистване: Да се третира като маслен разлив. Да се избегне 

разпространението чрез използване на механични бариери и да се почисти с използнането на 

физически и химически средства. 

 

 

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване. 

 

 


