
XADO BLACK AMC 100% SYNTETYK EXPAO
5W40 4L
XADO 5W40 Black Edition SM/CF - w pełni syntetyczny olej silnikowy
premium z dodatkiem formuły AMC dla silników wysokowydajnych.

Podczas produkcji oleju silnikowego XADO LX AMC Black Edition 5W40
SM/CF zastosowano:

    formułę 1 REVITALIZANT® AR, modyfikator tarcia 2D
    najlepsze syntetyczne oleje bazowe
    najnowszy pakiet dodatków EXPAO

Olej silnikowy XADO 5W40 LX Black Edition z trójkomponentowym pakietem
ochronnym składającym się z:

    REWITALIZANT wiąże metalowe cząstki ścierające na poziomie
molekularnym i łączy je z metalową warstwą ochronną. Warstwa ochronna
znajduje się w punktach, w których panuje wysokie ciśnienie i temperatura,
wypełnia zużyte powierzchnie. Ten proces jest szczególnie skuteczny w miejscach, takich jak panewki, słaby punkt
w wielu silnikach wysokoobrotowych.
    2D- modyfikator tarcia zmniejsza straty cierne do absolutnego minimum.
    METALLCONDITIONER chroni silnik przed zerwaniem filmu olejowego.
    
Olej silnikowy XADO 5W40 LX Black Edition zawiera specjalny pakiet dodatków przeznaczony do ochrony przed
zużyciem powierzchni metalowych. Jednym z elementów tego dodatku jest opatentowany "Revitalizant". Na poziomie
molekularnym środek rewitalizujący wiąże metalowe cząstki i łączy je w metalowo - ceramiczną warstwę ochronną.

Szczegółowe specyfikacje:

    Specjalnie zaprojektowany dla silników o wysokich parametrach, z turbodoładowaniem, katalizatorem
i z bezpośrednim wtryskiem najnowszej generacji (stan 2017).
    Technologia mid-SAPS dla wydłużonych okresów między przeglądowych, dla katalizatorów i filtrów cząstek stałych
(DPF).
    Jest zalecany do stosowania w silnikach Euro 4 (m.in. zatwierdzenia 229.31 MB).
    Dzięki modyfikatorowi tarcia 2D oszczędza paliwo poprzez redukcję tarcia, szczególnie w przypadku systemów Start-
Stop.
    Szczególnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach oraz w silnikach zasilanych LPG.
Zwiększa kompresję w cylindrach, zwiększa moc i przyspieszenie pojazdu.
 
Specyfikacje:
SAE 5W-40
API SM/CF
ACEA C3 (12) -A3/B4
Spełnia wymagania producentów samochodów:
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C917-A
MB 229.31, 226.5
GM dexos2



Porsche A40
Renault RN 0700/0710
VW 502 00/505 01
 

Karta produktu:
Gęstość w 20 ° C, kg / L 0,850
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 24-72h. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

Koncern Chemiczny XADO został założony w 1991 roku , specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych
technologii oszczędzania nośników energii oraz energii. W skład wchodzi centrum naukowo-badawcze „XADO
laboratories”, posiadające specjalistyczne laboratoria fizyko-chemiczne, chemiczne, tribologiczne oraz balistyczne.


