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Gulf Formula ULE 5W-30 jest syntetycznym olejem silnikowym do samochodów osobowych o niskiej emisji spalin,
stworzonym przy użyciu najnowszych technologicznie dodatków tak, aby spełnić wymogi średniej zawartości SAPS
(Pyłów Siarczanych, Fosforu i Siarki). Gulf Formula ULE 5W-30 został specjalnie stworzony aby wydłużyć żywotność

i utrzymać efektywność układów oczyszczania spalin w najnowszej generacji samochodach z silnikami benzynowymi
i diesla.

 
Gulf Formula ULE 5W-30 jest zalecany do najnowszych silników diesla w samochodach MB spełniających normy

emisji Euro4 i wymagających olei o ograniczonej zawartości środków chemicznych, oraz do wszystkich samochodów z 
silnikami diesla spełniających wymogi normy Euro4 wyposażonych w filtry cząstek stałych stosowane na całym świecie.

Gulf Formula ULE 5W-30 jest zalecany również do najnowszych samochodów marki BMW wyposażonych w silniki
benzynowe spełniające wymogi normy Euro4, jak również do SUV-ów, vanów i lekkich ciężarówek z silnikami

benzynowymi lub diesla wymagających olei wysokiej klasy ACEA A3 / B4 , C3.
 

Właściwości: Typowe wartości: Specyfikacje:
SAE (SAE J300) 5W-30

Gęstość @ 15°C, kg/m3 (ASTM D4052) 851
Lepkość @ 40°C, mm2/s (ASTM D445) 68.9
Lepkość @ 100°C, mm2/s (ASTM D445) 11.7

Lepkość CCS @ -30°C, mPa.s (ASTM D5293) 6180
Indeks Lepkości (ASTM D2270) 166

Punkt Zapłonu (COC), °C (ASTM D92) 230
Punkt Płynięcia, °C (ASTM D97) -39
TBN, mgKOH/g (ASTM D2896) 7.0

Popiół siarczanowy, wt % (ASTM D874) 0.78



Zgodny z:
ACEA A3/B4, ACEA C3

API SL/CF
Zatwierdzony przez:
MB-Approval 229.51

BMW Longlife -04
VW 502.00/505.00/505.01

W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Marka Gulf, ze swoim stuletnim dziedzictwem, jest globalnie rozpoznawalna. Zaufały jej już miliony
klientów. Odkąd otworzyli pierwszą markową stację benzynową w Pittsburgu, w Stanach
Zjednoczonych, w 1913 roku, są pionierami w sprzedaży detalicznej paliwa.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga

