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Gulf Formula GVT 5W-30 
 

Syntetisk motorolie til personbiler (Midt SAPS) - specielt til VW   

Produktdatablad  -  Technical Data Sheet 

Produktbeskrivelse:  

Gulf Formula GVT 5W-30 er en lav emission syntetisk motorolie med dokumenteret god brændstof-

økonomi, specielt udviklet til at opfylde kravene i hele spektret af personbiler fra VW koncernen. Gulf 

Formula GVT 5W-30 er formuleret med nøje udvalgte syntetiske baseolier og avanceret additivteknologi til 

at møde midt SAPS (sulfataske, fosfor og svovl) krav, så den er fuldt tilpasset de mest moderne 

dieselpartikelfiltre (DPF) og benzinkatalysatorer.  

Gulf Formula GVT 5W-30 har et lavt askeindhold. Det reducerer partikelopbygning i DPF og hjælper med at 

udvide regenerations intervallerne. ”Midt SAPS” teknologien reducerer ”forgiftning” og nedbrydning af 

katalysatorer og forlænger levetiden på alle typer efterbehandlingsudstyr. Fremragende termo-oxidativ 

stabilitet reducerer aflejringer og slamopbygning og sikrer olien et længere liv. Enestående lav temperatur 

flydeevne hjælper til let koldstart og beskytter mod slid ved start-up. Fremragende antislidegenskaber 

beskytter mod motorslitage og giver motoren længere levetid. Forbedrede friktionsegenskaber resulterer i 

god brændstoføkonomi.  

Gulf Formula GVT 5W-30 anbefales til alle benzin-og dieseldrevne motorer fra Volkswagen herunder de 

nyeste køretøjer, som opfylder Euro 4 emissionsnormerne, der kræver de mest avancerede VW 504.00 

/507.00-kvalitetsolier til lange intervaller mellem service og olieskift. Gulf Formula GVT 5W-30 anbefales 

kraftigt til den seneste generation af højtydende benzin-og dieselmotorer i personbiler og varevogne, der 

er udstyret med udstødningsrensesystemer såsom partikelfiltre, katalysatorer eller udstødningsgasrecir-

kulation (EGR) osv.  Køretøjer som kræver en ACEA A3 / B4, C3 kvalitet olie.  

OBS: Denne olie kan være uegnet til brug i nogle motorer (se instruktionsbog / håndbog). 

Opfylder følgende specifikationer:  

ACEA A3/B4/C3, BMW Longlife-04 

Godkendt af:  

MB-Approval 229.51, VW 504.00/507.00 

Egenskaber: Metode: Typiske karakteristika: 

SAE viskositetsgrad SAE J300 5W-30 

Densitet @ 15°C ASTM D4052 854 kg/m
3
 

Kinematisk viskositet @ 40°C ASTM D445 73.5 mm
2
/s (cSt) 

Kinematisk viskositet @ 100°C ASTM D445 11.8 mm
2
/s (cSt) 

Dynamisk viskositet    @ -30°C ASTM D5293 <6600 mPa.s (cP) 

Viskositetsindex ASTM D2270 160 

Flammepunkt ASTM D92 >210°C 

Flydepunkt                                       ASTM D97 <-42°C 

TBN (Totalt basetal) ASTM D2896 5.8 mgKOH/g 

Sulfateret aske ASTM D874 0.6 wt % 
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