
 

 

 

 

 

 

your local global brand 

Gulf TEC Plus 5W-40 
Semisyntetisk motorolie til personbiler 

 – specielt egnet til visse VW modeller – 

Produktdatablad  -  Technical Data Sheet 

Produktbeskrivelse:  

Gulf TEC Plus 5W-40 er en højtydende semi-syntetisk personbilsmotorolie designet til at give optimal 

ydeevne i højtydende, multi ventil, turboladede og trykladede benzin-og dieselmotorer i personbiler, 

varebiler, SUV'er og lette lastbiler. Den avancerede additivteknologi inkorporeret i Gulf TEC Plus 5W-40 gør 

det muligt at overgå de strenge krav til ydeevne som kræves af førende bilfabrikanterne og globale 

industristandarder. Den er primært udviklet til at opfylde kravene i Volkswagen standard VW 505.01 og 

anbefales til brug i direkte indsprøjtningsdieselmotorer udstyret med pumpeinjektorer.  

Gulf TEC Plus 5W-40 har overlegen termo-oxidativ stabilitet, der minimerer aflejringer og slamopbygning 

og reducerer oliefortykkelse, og derved sikrer en forlænget levetid for olien. Aktive rensende komponenter 

giver motorrenhed. Fremragende antislidteknologi minimerer motorslitage og dermed reduceres vedlige-

holdelsesomkostningerne og overlegne dispergeringsmidler giver fremragende kontrol over oliefortykkelse  

på grund af sod. Den avancerede additivkemi der er anvendt øger levetiden og opretholder effektiviteten 

af udstødningsefterbehandlingsanordninger. Gode lav temperatur flydeegenskaber hjælper til nemme 

koldstarter.  

Gulf TEC Plus 5W-40 anbefales til moderne ’high performance’, multi ventil, turboladede og trykladede 

motorer i personbiler, varebiler, SUV'er og lette lastbiler med vanskelige driftvilkår, såsom city-stop-and-

go, høj hastighed og / eller høj belastning .  

Opfylder følgende specifikationer:   

ACEA A3/B3, VW 505.00/505.01 

Godkendt af:  

API SJ 

Egenskaber: Metode: Typiske karakteristika: 

SAE viskositetsgrad SAE J300 5W-40 

Densitet @ 15°C ASTM D4052 857 kg/m
3
 

Kinematisk viskositet @ 40°C ASTM D445 93 mm
2
/s (cSt) 

Kinematisk viskositet @ 100°C ASTM D445 14.5 mm
2
/s (cSt) 

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

Viskositetsindex ASTM D2270 162 

Flammepunkt ASTM D92 224°C 

Flydepunkt                                       ASTM D97 <-33°C 

TBN (Totalt basetal) ASTM D2896 9.76 mgKOH/g 

Sulfateret aske ASTM D874 1.21 wt % 
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