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Gulf Formula LEF 5W-30 
Syntetisk motorolie til personbiler (Midt SAPS) 

Produktdatablad  -  Technical Data Sheet 

Produktbeskrivelse:  

Gulf Formula LEF 5W-30 er den mest avancerede high performance brændstoføkonomi personbils- 

motorolie formuleret fra syntetiske baseolier og ’state-of-the-art’ additivteknologi til at levere 

fremragende beskyttelse mod slid, aflejringer og slamopbygning. Gulf Formula LEF 5W-30 er specielt 

designet til brug som katalysator tilpasset smøreolie i højtydende benzin- og dieselmotorer, der kræver lav 

friktion-lav viskositet, midt SAPS-olier med HTHS større end 2,9 mPa.s i personbiler og lette køretøjer der 

udstyret med Diesel Particulate Filter (DPF) og Tre-vejs katalysator (TWC) og er udviklet til at overgå 

kravene fra de store bilfabrikker til smøring af de fleste nyere modeller – dem der kræver ACEA A5/B5 og 

ACEA C2 type af olie.  

Gulf Formula LEF 5W-30 har en unik additivkemi, der forøger levetiden af DPF & TWC og tilvejebringer 

brændstoføkonomi fordele. Enestående termo-oxidativ stabilitet reducerer oliens nedbrydning og sikrer 

dermed oliens levetid til  forlængede olieskiftintervaller og aktive rengøringsmidler reducerer aflejringer og 

slam og holder motoren ren og øger dens levetid. Fremragende antislidteknologi fører til overlegen 

beskyttelse mod slid og den usædvanlige ’Stay-in-Grade’ ydeevne sikrer en pålidelig smøring selv ved høj 

belastning og høje driftstemperaturer. Enestående lav temperatur flydeevne hjælper hurtig koldstart og 

giver beskyttelse mod slid ved opstart.  

Gulf Formula LEF 5W-30 er velegnet til den nyeste generation af højtydende benzin-og dieselmotorer i 

moderne personbiler der er udstyret med DPF og TWC og som derfor kræver katalysator tilpassede 

brændstoføkonomi-olier, der opfylder ACEA A5/B5 og ACEA C2 specifikationer. Også velegnet til person-

biler og lette erhvervskøretøjer, der drives af benzin og diesel motorer specielt designet til at kunne 

anvende lav friktion-lav viskositet olier og for nordamerikanske og japanske personbiler der kræver olier, 

der opfylder API SL / CF.  

NB ! Denne olie kan være uegnet til brug i nogle motorer (konsultere ejermanual / håndbog). 

Opfylder følgende specifikationer:  

ACEA A5/B5/C2, API SL/CF 

Egenskaber: Metode: Typiske karakteristika: 

SAE viskositetsgrad SAE J300 5W-30 

Densitet @ 15°C ASTM D4052 851 kg/m
3
 

Kinematisk viskositet @ 40°C ASTM D445 58.1 mm
2
/s (cSt) 

Kinematisk viskositet @ 100°C ASTM D445 10.3 mm
2
/s (cSt) 

Dynamisk viskositet    @ -30°C ASTM D5293 5000 mPa.s (cP) 

Viskositetsindex ASTM D2270 166 

Flammepunkt ASTM D92 235°C 

Flydepunkt                                       ASTM D97 -42°C 

TBN (Totalt basetal) ASTM D2896 7.0 mgKOH/g 

Sulfateret aske ASTM D874 0.78 wt % 
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