
LUBE RN-17 SAE 5W-30
100 % синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели

« Mid SAPS » формула

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
100 % синтетично масло специално разработено да покрие новата Renault RN17
5W-30 спецификация, изискваща се за някои определени бензинови и дизелови
двигатели на Renault, произведени от 2018г насам. Напълно съвместимо с по-стари
двигатели, когато производителят препоръчва RN0710 или RN0700 масла, с
изключение на RS двигателите (Renault Sport).

За RS и Alpine двигателите, използвайте GALAXIE A 0W-40 официално одобрено
масло по Renault RN17 RSA. За дизелови двигатели с FAP до Euro6d temp серии,
използвайте изключително само RN0720 масло (LUBE R 5W-30).

Също така за всеки друг двигател, когато производителя изисква използването на
SAE 5W-30 ACEA C3 масло.

Официални одобрения:
Renault RN17, спецификация съвместима с предходните RN0710/RN0700

Спецификации:
ACEA C3
MB 226.52

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод Мерни
единици SAE 5W-30

Относително тегло при 20°C ASTM D4052 kg/m3 850
Кинематичен вискозитет при 40°C ASTM D445 mm2/s 69
Кинематичен вискозитет при 100°C ASTM D445 mm2/s 11.9
Вискозитетен индекс ASTM D2270 170
Температура на течливост ASTM D97 °C -45
Пламна температура ASTM D92 °C 226
Динамичен вискозитет при -30°C ASTM D5293 mPa.s 6000
H.T.H.S. вискозитет при 150°C CEC L-036-90 mPa.s 3.5
Съдържание на сулфатна пепел ASTM D874 % masse 0.66
Обща алкалност (T.B.N.) ASTM D2896 mgKOH/g 9.3

Информацията предоставена в таблицата показва типични стойности и те не трябва
да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА www.yacco-bulgaria.com

 Подложено на специфичните Renault RN 17 двигателни и лабораторни тестове:
ACEA тестове, специфична издръжливост (LLR тест в двигателя K9K646) и изпитания
за износване (в двигател R9N401).
 Mid SAPS технология (ниско съдържание на Сулфатна пепел, Фосфор и Сяра) за

удължаване живота на дизеловите филтри за сажди (DPF) и катализаторните
системи (GPF).
 Изключителната устойчивост на окисляване, дори и при работа на биогорива,

позволява достигане на удължени интервали на смяна.
 Ниска изпаряемост отговаряща на тежките изисквания на Renault,

надвишаващи стандарта ACEA за намалена консумация на масло.

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

http://www.yacco-bulgaria.com

