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Gulf Formula GX 5W-40
Syntetisk Motorolie til personbiler - specielt Renault

Gulf Formula GX 5W-40 er den mest avancerede motorolie, der er udviklet til højteknologiske personbiler og lette
køretøjer af nyeste generation.Den nyeste formuleringsteknologi, der anvendes i denne olie, giver et uovertruffent
niveau af smøring for alle typer køretøjer, især højtydende, turboladede, superchargede multi-ventil
brændstofindsprøjtede motorer i personbiler, SUV'er, lette varevogne og lastbiler. Den er specielt designet til at sikre
maksimal beskyttelse med forlængede olieskiftintervaller. Det overstiger kravene til stort set alle de store globale
OEM'er og industristandarder.

Egenskaber og fordele

• Fremragende termo-oxidativ stabilitet reducerer opbygning af belægninger og slam og muliggør      forlængede
skifte-intervaller og motorliv

• Overlegen antislid-teknologi giver enestående slidbeskyttelse under alle forhold
• Fremragende lav volatilitetsegenskaber reducerer olieforbrug og kulstofforurening
• Aktive rensemidler sikrer maksimal motorrenhed
• Forbedrede friktionsegenskaber giver brændstofbesparelser
• Fremragende lav-temperatur egenskaber giver hurtig koldstart og sikrer slidbeskyttelse ved opstart

Anbefales til

• Anbefales til alle de nyeste benzin- og dieselmotorer med høj ydeevne i biler, SUV'er, lette varevogne og lastbiler,
især dem, der anvender nye teknologier (flerventilmotorer, turboladere og høj ydelse og de nye dieselmotorer med
direkte indsprøjtning med eller uden "commonrail"

• Specielt velegnet til stop-start kørsel, tung belastning og / eller højhastigheds kørsel, hvor de konventionelle olier
ikke kan klare belastningen og hvor sådanne kvalitetsolier anbefales

Godkendt til:

API SN BMW Longlife 01 MB-Approval 229.5 VW 502 00  505 00

Opfylder følgende specifikationer:

ACEA A3/B4 API SN og SL Porsche A40 Renault RN0700 Renault RN0710

Egenskaber Metode Typiske karakteristika

Viscosity @ 100 ºC, cSt D 445 14.2

Viscosity Index D 2270 168

Flash Point, ºC D 92 230

Pour Point, ºC D 97 -36

TBN, mg KOH/g D 2896 10.5

Density @ 15ºC, Kg/l D 1298 0.857

Sulphated Ash, %wt D 874 1.29
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