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Gulf Ultrasynth X 0W-20
Syntetisk Energibesparende Motor Olie til benzinmotorer - specielt med ethanol i
benzinen.

Gulf Ultrasynth X 0W-20 er en avanceret personbilsmotorolie, der er specielt udviklet til de mest moderne
benzinmotorer med høj effekt, i personbiler, sportsvogne, varevogne og lette lastbiler.  Olien giver fremragende
beskyttelse mod slid, aflejringer og slamopbygning og hjælper med at beskytte motorer, også når de kører på
ethanolholdige brændstof op til E85. Opfylder den højeste API-kvalitet, der anbefales til de seneste benzindrevne
køretøjer, API SN og SAE 0W-20 opfylder API SN med "Resource Conserving" betegnelse og ILSAC GF-5. Disse
kvaliteter er formuleret til at forbedre og opretholde brændstoføkonomi og beskytte emissionssystem og turbolader.

Egenskaber og fordele

• State of the art additivteknologi kombineret med premium baseolier gør denne olie meget robust med hensyn til
slambeskyttelse, stempelrensning, beskyttelse af turbolader, tætningskompatibilitet, slidbeskyttelse og
kompatibilitet med ethanolholdige brændstoffer op til E85.

• Tilbyder fremragende smøring ved lave temperaturer og beskytter motoren ved høje temperaturer.
• De specielle friktionsmodifikatorer, der anvendes i energibesparende olier, forbedrer og fastholder god

brændstoføkonomi.
• Super volatilitets egenskaber reducerer olieforbruget og kulstofforurening.
• Avanceret additiv kemi hjælper med emissionssystemets holdbarhed
• Olien er kompatibel med konventionelle personbilsmotorolier.  

Anbefales til

• Nordamerikanske, europæiske og japanske højtydende benzinmotorer i personbiler, sportsvogne, varevogne og
lette lastbiler, hvor GF-5 og / eller API SN, API SM, API SL kvalitetsolier med viskositet 0W-20 er specificeret.

• Personbiler og lette køretøjer, der kører på benzin og ethanolholdige brændstoffer op til E85.

Godkendt til:

API SN (Resource Conserving) ILSAC GF-5

Opfylder følgende specifikationer:

API SN

Egenskaber Metode Typiske karakteristika

Viscosity @ 100 ºC, cSt D 445 8.9

Viscosity Index D 2270 174

Flash Point, ºC D 92 220

Pour Point, ºC D 97 -36

TBN, mg KOH/g D 2896 7.1

Density @ 15ºC, Kg/l D 1298 0.851

CCS, cP (o C) D 5293 5890 (-35°C)

MRV, cP (o C) D 4684 33500 (-40°C)

HTHS, cP D 4683 2.68
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