
GALAXIE S - SAE 10W-50
100 % синтетично състезателно масло на базата на PAO

« Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично масло създадено на базата на полиалфаолефини (PAO). Осигурява
максимално смазване при екстремни условия запазвайки качествата и
производителността на високо натоварените двигатели.

Първоначално разработено за бензинови двигатели, турбокомпресорни (или не),
многоклапанни (или не), GALAXIE S 10W-50 е също подходящо и за дизелови
двигатели с филтър за сажди (DPF).

Специално разработено да отговори на изискванията на спортните двигатели,
GALAXIE S 10W-50 е също така за всеки друг двигател, когато производителя изисква
използването на SAE 10W-50 ACEA C3 или API SN (Abarth) масло.

Спецификации:
ACEA C3
API SN
Abarth 0101

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 10W-50

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 852
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 127
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 18.5
Вискозитетен индекс ASTM D2270 164
Температура на течливост ASTM D97 °C -48
Пламна температура ASTM D92 °C 236
Динамичен вискозитет при -25°C ASTM D5293 mPa.s 5700
H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 4.6
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.8
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 7.5

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва
да се приемат като константни.
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 100 % синтетична PAO формула с висок HTHS за отлична стабилност от
„срязване“ на масления филм осигурява непрекъснато смазване при високи
температури дори и при екстремни условия (състезания...).
 Mid SAPS формулата осигурява ниски нива на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра и

удължава живота на системите DPF и видовете катализатори.
 Много ниска изпаряемост намаляваща консумацията на масло.
 Отлични детергентни (миещи) и диспергиращи (предотвратяващи

натрупването на отлагания) свойства запазващи двигателя чист.
 Изключителна защита от оксидация.

Януари 2023
Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.
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